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   نقطة االنهيار؟  قضية اليمن الجنوبي    

والتوصيات الملخص التنفيذي

المصحوبة بموجات متقطعة من  عشرة أشهر من االحتجاجات الشعبية
العنف لم ُتسهم آثيرًا في توضيح المستقبل السياسي لليمن.  لقد فشلت 
احتجاجات الشارع حتى اآلن في إسقاط الرئيس علي عبد اهللا صالح 
أو إحراز إصالحات مؤسساتية حقيقية.  إن االنقسام بين القوى 

ى، واقتصاد الموالية والمعادية لصالح أآثر عمقًا من أي وقت مض
البالد في حالة مزرية والظروف األمنية واإلنسانية في تدهور.  وسط 

 –حالة من انعدام اليقين تغذيها األزمة المستمرة، فإن وحدة البالد 
على المحك.  أصبحت المظالم القديمة  –وخصوصًا وضع الجنوب 

ى تتخذ أشكاًال أآثر حدة واآتسبت التطلعات االنفصالية زخمًا أآبر لد
البعض.  لكن ال زال هناك فرصة لحكام اليمن ولجماعات المعارضة 
والمحتجين للتوصل إلى اتفاق حول مرحلة سياسية انتقالية ُتعطي 
األولوية للقضية الجنوبية وتعيد تعريف العالقات بين المرآز 
واألطراف، على سبيل المثال بالتحرك نحو نموذج فيدرالي.  إذا 

ثمة مخاطرة في أن يصبح الصراع أآثر  ُفوتت هذه الفرصة، فإن
  دموية.  وقد تصبح وحدة اليمن جزءًا من الماضي.

اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية، 
لتشكيل  1990أيار/مايو  22الجمهورية العربية اليمنية في 

جمت الجمهورية اليمنية.  منذ البداية، آانت عملية التوحيد إشكالية ن
.  انتصر الشمال، إال 1994عنها حرب أهلية دموية قصيرة في عام 

أن ذلك بالكاد أغلق هذا الملف.  في أعقاب الصراع، نشأت روايتان 
مختلفتان بعمق.  النسخة األولى تقول إن الحرب قضت على فكرة 
االنفصال وعززت الوحدة الوطنية.  أما طبقًا للنسخة الثانية، فإن 

فكرة الوحدة وشكلت البداية لحقبة من احتالل  الحرب قضت على
  الشمال للجنوب.

لم تندلع التوترات األخيرة فجأًة في سياق االنتفاضة اليمنية التي بدأت 
، ظهرت حرآة 2007.  في عام 2011في آانون الثاني/يناير 

احتجاج شعبية ذات قاعدة واسعة ُعرفت بالحراك الجنوبي.  نشأ 
وق تطالب بالمساواة في ظل القانون وبتغيير الحراك أصالً آحرآة حق

وآل ذلك في إطار بلد موحد.   –العالقات بين الشمال والجنوب 
الحكومة ردت على المطالب بالقمع، آما أنها تجاهلت بشكل آبير 

، آان 2009الوعود التي آانت قد أطلقتها باإلصالح.  بحلول عام 
األشهر التي انتهت  الحراك قد بدأ يطالب باستقالل الجنوب.  وفي

باالنتفاضة التي أصبحت الربيع اليمني، بات من الواضح أن نفوذ 
  الحراك وشعبيته في الجنوب في حالة صعود.

هل يمكن لالنتفاضة الشعبية أن تفتح فرصًا جديدة لتسوية قضية 
الجنوب سلميًا؟  إذا تصرف الطرفان بحكمة، ينبغي أن يحدث ذلك.  

نتفاضة الشعبية التعاون بين المحتجين الشماليين منذ البداية، سهلت اال

والجنوبيين، واخترقت حواجز الخوف وسمحت لطيف أوسع من 
الجنوبيين باالنضمام إلى النقاش العام حول وضع الجنوب.  األآثر 
أهمية من ذلك هو أنها سهلت النقاش والتوصل إلى إجماع متزايد 

السياسيون من التوصل حول خيارات الفيدرالية.  إذا تمكن الخصوم 
إلى اتفاق حول نقل السلطة في صنعاء وإطالق حوار وطني شامل، 
فبإمكانهم اغتنام هذه اللحظة للتفاوض على تسوية سلمية للقضية 

  الجنوبية أيضًا.

المشكلة هي أن ما من مؤشر على أن اليمن يسير نحو تلك الحصيلة.  
رية دون نتيجة، بدًال من ذلك، فقد استمرت االحتجاجات الجماهي

وتنامى اإلحباط ومعه انعدام ثقة الجنوبيين بأن أي شيء يحدث في 
الشمال يمكن أن يحسن من أوضاعهم.  ثمة مخاطر عدة: إن استمرار 
المأزق السياسي يمكن أن يحدث مزيدًا من االنهيار في األحوال 
األمنية واالقتصادية في سائر أنحاء البالد، ما أحدث مزيدًا من 

طرابات وعدم االستقرار في الجنوب.  البديل اآلخر، يتمثل في االض
اندالع حرب أهلية شاملة بين النخب اليمنية المتنافسة في الشمال، 
وهو سيناريو يمكن أن يدفع األطراف في اليمن الجنوبي إلى السعي 
بجدية إلى االنفصال.  لقد تراجعت الحماسة األولية التي وّلدها 

جين في الشمال والجنوب لصالح دعوات متزايدة التنسيق بين المحت
  من قبل البعض الستقالل الجنوب.

وهذا مزيج خطر.  ما من شك في أن انفصال الجنوب سيواجه 
بمقاومة الشمال ويمكن أن يتسبب في صراٍع عنيف.  آما أن أي جهد 
يبذل لتحقيق االستقالل يمكن أيضاً أن يحدث اقتتاالً داخلياً ومزيدًا من 

وغيرها  جزيرة العربنقسامات داخل الجنوب نفسه.  القاعدة في اال
من الجماعات العنفية باتت مزدهرة أصًال في ظل تزايد الفوضى 
وعدم االستقرار؛ وبالتالي فإن مزيدًا من التدهور سيؤدي إلى توسيع 

  نفوذ هذه الجماعات.

ثمة حاجة ملحة لرسم طريق واضح نحو إعادة تعريف العالقات بين 
مرآز واألطراف.  وهذا يمكن تحقيقه فقط من خالل حوار شامل ال

يعترف بالمظالم المشروعة للجنوبيين وأهمية إصالح تلك العالقة 
بشكل حقيقي.  ثمة أربع نتائج محتملة يجري نقاشها في مختلف 
األوساط، وبدرجات متفاوتة من الشعبية: المحافظة على دولة الوحدة 

ة؛ والمحافظة على دولة الوحدة لكن لكن مع تحسين أداء الحكوم
بتفويض صالحيات آبيرة للمحافظات؛ وإقامة دولة فيدرالية تتكون 

  من إقليمين أو أآثر؛ وانفصال الجنوب.

من بين هذه السيناريوهات، فإن األول واألخير يشكالن وصفتين 
لتصاعد الصراع.  األول (وهو عبارة عن الوضع الراهن إضافة إلى 
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بشكل أساسي تجاهل المطالب المشروعة للجنوبيين  شيء ما) يعني
بتحقيق قدر أآبر من المشارآة، والسيطرة على الموارد المحلية 
وحماية الهوية والثقافة المحليتين.  أما الثاني (استقالل الجنوب) فإنه 
لن يسهم فقط في استعداء الشماليين بل أيضًا العديد من الجنوبيين 

  سياق الوحدة. الذين يفضلون اإلصالح في

وهذا يترك الخيارين الوسطيين؛ وآالهما يحفل بالمشاآل.  يشك 
حتى في ظل  –مؤيدو الحراك أن مجرد تعزيز سلطات المحافظات 

سيكون شكليًا وسيفشل  –حكومة مرآزية ديمقراطية وأآثر تمثيًال 
فعليًا في حماية حقوق الجنوبيين.  ولذلك السبب، وألسباب أخرى، 

ن إما االنفصال الفوري أو، في الحد األدنى، تشكيل فإنهم يفضلو
فيدرالية تتكون من دولتين لمدة أربع إلى خمس سنوات، يتبعها استفتاء 

  على الوضع النهائي للجنوب.

من ناحية أخرى، فإن الفيدرالية، خصوصًا في ظل صيغة الدولتين 
آبير (دولة شمالية ودولة جنوبية)، ُينظر إليها من قبل آثيرين بقدر 

من التشكك على أنها الخطوة األولى نحو انفصال الجنوب في النهاية.  
إن إقامة دولة فيدرالية تتكون ربما من أربعة أو سبعة أقاليم، من شأنها 
أن ُتهدئ هذه المخاوف.  لقد حظي هذا الخيار بقدر أوسع من التأييد 
في الشمال ويمكن أن يكتسب بعض الدعم حتى داخل األحزاب 

يدة للوحدة بقوة، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاآم وحزب المؤ
اإلصالح اإلسالمي المعارض.  لكن سيكون هناك حاجة لقدر أآبر 
من الدقة حول تفاصيل هذا النموذج قبل أن يحقق الغاية منه.  وبشكل 

عام، ال ينبغي تجاهل أٍي من هذه المخاوف أو التقليل من أهميتها.  
نبغي التعبير عنها علنية ومناقشتها بجدية من خالل بدًال من ذلك، ي

  مناظرة رصينة ومفاوضات سلمية.

الالعبون الخارجيون، بمن فيهم أعضاء مجلس التعاون الخليجي، 
والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، واالتحاد األوروبي واألمم 

وحد.  المتحدة يمكن أن يلعبوا دورًا.  جميع هذه القوى تدعم اليمن الم
إال أن هذه المظلة واسعة بما يكفي الستيعاب حاجة اليمنيين إلعادة 
التفاوض وبشكل شامل حول العالقة بين الحكومة المرآزية والكيانات 

  اإلقليمية.

إن اضطرابات اليمن تمثل فرصة نادرة إلعادة تعريف العقد السياسي 
 أنها، وفي الناقص والفاشل الذي يربط بين مختلف مكونات البالد.  إال

نفس الوقت، رفعت بشكل آبير آلفة عدم التحرك.   إذا لم يتم القيام 
بشيء وفورًا للتصدي سلميًا للمظالم الوطنية الشاملة والمظالم 
الجنوبية على نحو خاص، فإن فصًال أآثر سوادًا وشؤمًا على وشك 

  البداية.

  التوصيات

  إلى جميع القوى السياسية المعنية:

ًا على التوصل إلى عملية انتقالية لتسهيل الشروع الموافقة فور .1
في حوار وطني شامل يهدف إلى مراجعة العقد السياسي 

  واالجتماعي القائم.

  إلى الحكومة اليمنية:

اتخاذ إجراءات بناء ثقة فورية لتهدئة التوترات في الجنوب، بما  .2
في ذلك وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطالق سراح 

السياسيين، والتحقيق في االنتهاآات المزعومة، السجناء 
والسماح لمنظمات حقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات 
اإلنسانية بالوصول الكامل للمحافظات الجنوبية، وسحب القوات 
األمنية والعسكرية الشمالية المثيرة للجدل، واستبدالها بأفراد 

  جنوبيين في قوات األمن.

  لعام (الحاآم):إلى حزب المؤتمر الشعبي ا

االعتراف علناً بمشروعية القضية الجنوبية وااللتزام بإيجاد حل  .3
  عادل لها من خالل الحوار الوطني والمفاوضات.

القبول بالوضع الخاص اللقضية الجنوبية في الحوار الوطني،  .4
وضمان أن تتم معالجتها على نحو منفصل وأيضًا آجزء من 

 رزمة أآبر من اإلصالحات.

لخطاب التحريضي ضد "االنفصاليين" وااللتزام وضع حد ل .5
بالحوار والنقاش حول طيف واسع من خيارات التحّول إلى 

 الالمرآزية.

اإلعداد لحوار جديد وذلك بتثقيف المؤيدين وآسب دعمهم لعدد  .6
 من الخيارات، بما في ذلك الفيدرالية.

  إلى الحزب االشتراآي اليمني (المعارض):

اقف التسووية، مثل شكل من أشكال االستمرار في دعم المو .7
الفيدرالية، يمكن أن يجسر الفجوة بين الحراك واألحزاب 
المؤيدة بقوة للوحدة مثل حزب المؤتمر الشعبي العام و حزب 

  اإلصالح.

  إلى حزب اإلصالح (المعارض):

القبول بوضع خاص للقضية الجنوبية في الحوار الوطني،  .8
لك آجزء من حزمة وضمان معالجتها على نحو منفصل وآذ

  أوسع من اإلصالحات؛

السماح للجنوبيين في الحزب بتولي وضع السياسات حول  .9
الجنوب وتقديمهم آوجه شعبي لإلصالح، وإحاللهم في مواقع 

 القادة الشماليين المثيرين للجدل.

  إلى المحتجين الشماليين:

االستمرار باالعتراف علنية بشرعية للقضية الجنوبية والقبول  .10
  ا الخاص في الحوار الوطني.بوضعه

االستمرار بالتواصل مع المحتجين الجنوبيين، خصوصًا في  .11
الحراك، إليجاد أرضية مشترآة والتوصل إلى فهم لمظالمهم 

 والطرق التي يفضلونها في معالجة هذه المظالم.

إعادة التأآيد على االلتزام باالحتجاج السلمي، وإذا سنحت  .12
 وطني حول للقضية الجنوبية.الفرصة، المشارآة في حواٍر 
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  إلى الحراك:

وضع حد لألوصاف التحريضية "جماعة الداخل، وجماعة  .13
الخارج" النمطية التي تصور الشماليين على أنهم محتلين 
ووضع حد لتصنيف الجنوبيين استنادًا إلى تفضيلهم لالنفصال 

  أو الوحدة.

يين االستمرار في الحوار الداخلي داخل الحرآة ومع الجنوب .14
اآلخرين من أجل تحقيق مزيد من الوضوح ووضع خيارات 

 واضحة للسياسات.

قبول بطيف متنوع من الخيارات داخل الجنوب واالنفتاح على  .15
 مناقشة حلول غير االنفصال.

  إلى أعضاء المجتمع الدولي:

االستمرار في الضغط على النظام والمعارضة للتحرك مباشرة  .16
  نحو فترة سياسية انتقالية.

م منح وضع خاص للقضية الجنوبية في حواٍر وطني من دع .17
خالل البيانات العلنية وزيادة االنخراط مع النشطاء الجنوبيين، 

 بمن فيهم الحراك.

زيادة المساعدات اإلنسانية للمحافظات الجنوبية المتأثرة بالعنف  .18
المستمر، خصوصاً أبين وعدن، والضغط على الحكومة اليمنية 

 كامل إلى هذه المناطق.للسماح بالوصول ال

2011تشرين األول/أآتوبر  20صنعاء/بروآسل، 

  

  



 

  2011 أآتوبر/تشرين األول 20   114تقرير الشرق األوسط رقم 

نقطة االنهيار؟  قضية اليمن الجنوبي

I. مقدمة  

اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية،  اندمجت جمهورية
لتشكل  1990أيار/مايو  22في  نية،اليم العربيةالجمهورية 

الجمهورية اليمنية.  لقد حفل اتحادهما بالمشاآل منذ البداية وأفضى 
.  رغم 1994في المحصلة إلى حرب أهلية قصيرة لكن دموية عام 

ذلك، فإن انتصار الشمال لم يطوي صفحة الوحدة.  اليوم يشير العديد 
نه القضية من السياسيين، والصحفيين، والنشطاء إلى ما يسمو

الجنوبية، وهو مصطلح يعني أشياء مختلفة لجماعات مختلفة، استنادًا 
  .هذه الجماعات إلى تفسيراتها للتاريخ وللحصائل التي تفضلها

ثمة أقلية، بشكل عام من الشمال وتضم المسؤولين الحكوميين، تنكر 
.  يصر هؤالء على أن وحدة اليمن ترسخت حتى وجود قضية جنوبية

البطالة،  –األهلية وأن المشاآل الرئيسية في الجنوب  في الحرب
 –والفقر، وانتهاآات حقوق ملكية األراضي وعدم آفاية الخدمات 

أنهم ال يرون فرقًا بين الكيانين موجودة في الشمال أيضًا.  آما 
االنفصال مجرد عصابة ويعتبرون أن أولئك الذين يقودون الدعوة إلى 

ن إلى المكاسب الشخصية.  بالنسبة صغيرة من المجرمين الساعي
لكثيرين غيرهم، خصوصًا الجنوبيين، فإن المصطلح يمثل تلخيصًا 
لمشاآل مزمنة نشأت عن الوحدة المتسرعة والحرب األهلية التي 
تبعتها والتي ولدت مظالم فريدة ومشاعر بالتهميش.  وثمة آخرون 

باالنفصال.   يشكل المصطلح بالنسبة لهم مرادفاً لحق قانوني ومشروع
وبموجب وجهة النظر هذه، فإن الحرب األهلية ألغت اتفاق الوحدة بين 
الدولتين، وأصبح الجنوب أرضًا محتلة، وأن استمرار الوحدة 

ليس هناك   1يستوجب اتفاقات جديدة بين دولتين تتمتعان بالسيادة.
إجماع على حل، وقد تقدم العبون مختلفون بنماذج مختلفة لحلول 

القوية إلى الفيدرالية إلى  دارةحوآمة اإلال درج منالمشكلة، تتتعالج 
  االنفصال التام.

 

يمن    1 ة ال ي جمهوري ى أراض ر إل ذا التقري ي ه وب" ف ير "الجن يش
ذا يتضمن حوالي سبع م       ابقة.  وه ن المحافظات  الديمقراطية الشعبية الس

ج، و    دن، ولح يمن: ع ة لل العالحالي رموت،   الض بوة، وحض ين، وش ، وأب
رة و ع المه ط م ا فق ٍد م ى ح ة للمحافظات تتطابق إل .  إال أن الحدود الحالي

يمن        ة ال ي جمهوري ان ف اء آ ة البيض ن محافظ زء م ة.  ج دود القديم الح
ة    ن محافظ مالي م زء الش عبية، والج ة الش الع  الديمقراطي ان  الض ع آ يق

  ضمن الجمهورية العربية اليمنية.

II.  أم دولتين؟ واحدة دولة  

 وهدف واحد: الوحدة  نظامان، دولتانآ. 

قبل حصوله على   2ين.تقبل الوحدة، آان اليمن دولتين مستقل
ز حكامه ورّآ، آان الجنوب مستعمرة بريطانية؛ 1977االستقالل عام 

، دون بذل األرباحعلى ميناء عدن الذي آان يحقق لهم الكثير من 
الكثير من االهتمام بتطوير المناطق الريفية الداخلية.  وفي ظل 

 الدولة الوحيدة في العالم العربي، الشعبيةجمهورية اليمن الديمقراطية 
التي أعلنت مارآسيتها، سيطرت الدولة على االقتصاد، وحظرت 

وقيدت بشدة حرية التعبير والحرآة.  وفي نفس أحزاب المعارضة 
الوقت، استفاد المواطنون من دعم الحكومة للسلع والخدمات 

  3األساسية، وتم تحقيق مكاسب هامة في محو األمية والتعليم.

 

دولتين،   2 خالل القرن التاسع العشر ومطلع القرن العشرين، وقبل نشوء ال
وب (     ن الجن زاء م ى أج انيون عل يطر البريط امي  س ين ع  و 1839ب

ى السلطة         1967 انيون يتنافسون عل ة والعثم م اإلمام ان حك )، في حين آ
ون مبا   انيون يحكم ان البريط مال.  آ ي الش ين    ف ي ح دن، ف اء ع رة مين ش

اطق   السالطينشكلوا تحالفات غير وثيقة مع الحكام المحليين، ( )، في المن
م           يمن الشمالي تحت حك رن التاسع، آانت أجزاء من ال الداخلية.  منذ الق

د.      ي محم اللة النب ن س م م امهم أنه ى حك ذين ادع ديين، ال ة الزي األئم
ذي    يعي ال الم الش ن اإلس كل م ي ش ة ه يعة اال (الزيدي ن الش ز ع ي يتمي ثن

 Crisis عشرية الموجودة في إيران، والعراق، ولبنان، والبحرين).  انظر
Group Middle East Report N°86, Yemen: Defusing the Saada 

Time Bomb (27 May 2009), pp. 2, 7-9.)    انيون مع افس العثم .  تن
ن مختلفتين.  في الحكام الزيديين على السيطرة على األراضي خالل فترتي

ى      ا عل نهم أخرجوا منه القرن السادس عشر، احتلوا أجزاء من الشمال، لك
يد ساللة القاسمي الزيدية في القرن السابع عشر.  والساللة القاسمية هي     

ي تشكل      اطق الت يمن  الوحيدة التي سيطرت على معظم المن اد   ال وم.  ع الي
ين عامي   العثمانيون مرة أخرى للسيطرة على أجزاء من الش  1837مال ب

ين       1918 و ى.  ب ة األول اب الحرب العالمي ، لينسحبوا مرة أخرى في أعق
امي  مالي.  1934 و 1918ع يمن الش ى ال ى قبضته عل ام يحي م اإلم ، أحك

ميًا      1934وفي عام  انيين رس ى والبريط ين يحي ، رسمت معاهدة صنعاء ب
ا  ديم   الحدود اإلدارية بين مجالي نفوذهما.  لمناقشة مفصلة لت يمن الق ريخ ال

ديث، انظر   Paul Dresch, A History of Modern Yemenوالح
(Cambridge, 2000), pp. 1-57. See also Lisa Wedeen, 
Peripheral Visions: Publics Power, and Performance in 

Yemen (Chicago and London, 2008), pp. 22-49..  
ول  3 بح 1977 – 1976بحل ن جم60، أص ن  % م ي س ال ف ع األطف ي

ـ   ة ب دارس، مقارن ي الم وب ف ي الجن رة ف ان  30 العاش مال.  آ ي الش % ف
وب  ي الجن ة ف دل القرائي ان 40مع ه آ ي حين أن ي الشمال.  20%، ف % ف

Paul Dresch, A History of Modern Yemen, op. cit., p. 140..  
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، تها القصيرةطوال حياابتليت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
القبلية  أنرغم  عامًا، بالصراعات الداخلية.  22التي استمرت 

والعشائرية حظرت رسميًا  وتم حذف أسماء الكنية القبلية، فقد 
استمرت الخصومات والتنافسات القبلية عمليًا، ووصلت إلى أوجها 
في فورتين من االقتتال الدموي.  تمثلت الحالة األسوأ في الحرب 

يقدرهم  –، والتي قتل فيها اآلالف 1986األهلية التي اندلعت عام 
خالل عشرة أيام من المعارك الدموية في  –آالف  10بعض بـ ال

الشوارع.  ودارت هذه المعارك بين أنصار علي ناصر محمد، رئيس 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في ذلك الحين والعضو البارز 
في المعارضة الجنوبية في المنفى اليوم، ضد فصيل معارض داخل 

عد اغتيال عدد آبير من أعضاء المكتب الحزب االشتراآي الحاآم.  ب
ال يقل عن  السياسي، ُهزم أتباع علي ناصر في المحصلة، وهرب ما

ألف منهم إلى الشمال، حيث شكلوا تحالفاً مع الرئيس علي عبد اهللا  30
صالح.  معظم أفراد مجموعة علي ناصر، التي أطلق عليها اسم 

ن معظم خصومهم، الزمرة، هم من محافظتي أبين وشبوة، في حين أ
ولحج.  وتبقى االنقسامات بين الزمرة  الضالعالطغمة، هم من 

  والطغمة صدعًا سياسيًا هامًا حتى اليوم.

تأسست الجمهورية العربية اليمنية بعد انقالب أطاح باإلمامة الزيدية 
.  وأشعل هذا االنقالب بدوره حرباً أهلية ضارية دامت 1962في عام 

لكيين من أنصار اإلمام، تدعمهم السعودية، ضد ثماني سنوات بين الم
الجمهوريين، المدعومين من مصر، عندما انتهت الحرب، آانت 

االقتصادية ومؤسسات  –البالد بحاجة ماسة إلى التنمية االجتماعية 
صارخًا؛ فرغم الخطوات الدولة الحديثة.  وآان التباين مع الجنوب 

، والبنية التحتية روقراطياتخذت لبناء الجهاز البي الكبيرة التي
واالقتصاد في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، إال أن 
الشمال ظل متخلفًا عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 

والخدمات االجتماعية األساسية.  على  محو األميةمجاالت التعليم، و
ق الحر وبقدر عكس الجنوب، آان الشمال يتمتع اسميًا باقتصاد السو

  أآبر نسبيًا من الحريات السياسية.

إال أنها وآنظيرتها الجنوبية، واجهت الجمهورية العربية اليمنية شكًال 
طغت الحرب األهلية على مستمرًا من عدم االستقرار السياسي.  

الستينيات، وتبعتها سلسلة من االنقالبات واالغتياالت خالل العقد 
تولى علي عبد اهللا صالح، الذي آان ، اس1978التالي.  في عام 

ضابطًا مغمورًا، على السلطة.  بعد إفشاله لمحاولة انقالب وهزيمته 
لتمرد اشتراآي بمساعدة حلفائه اإلسالميين، أطلق عهده فترة من 

جهاز عزز صالح من سيطرته على ال  4االستقرار النسبي.
القبلية، العسكري/األمني من خالل شبكة من التحالفات العائلية و

واستعمل الحزب السياسي القانوني الوحيد في البالد، المؤتمر الشعبي 
، اآتشفت 1984العام، آشبكة واسعة للرعاية والمحسوبية.  في عام 

بكميات تجارية  ) ومقرها تكساس النفطتشرآة النفط األمريكية (هن
في محافظة مأرب الحدودية، ما عزز الوضع االقتصادي للجمهورية 

  ية اليمنية.العرب

 

ة، حُ     4 ة اليمني ة العربي ع األحزاب السياس    في ظل الجمهوري ية ظرت جمي
المعارضة، إال أن األخوان المسلمين ظلوا نشطين سريًا.  منذ بداية عهده، 
ردين االشتراآيين في           ًا مع المجموعة ضد المتم ًا وثيق شكل صالح تحالف

  "اليمن األوسط"، في المنطقة الجنوبية من الجمهورية العربية اليمنية.

 .طوال هذه الفترة، حظيت الوحدة بشعبية واسعة بين سكان البلدين
في  ظهرتالمشاعر القومية التي تحبذ قيام دولة موحدة قد آانت 

في حين خضع الشمال والجنوب ألشكال   5العشرينيات والثالثينيات.
مختلفة من الحكم خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، 

آانا مرتبطان بشكل وثيق من خالل التجارة والعمالة فإنهما 
باختصار، وقبل حرآات االستقالل التي ظهرت في   6المهاجرة.

الستينيات، آان هناك سابقة موجودة ومادة تاريخية/ثقافية متوافرة 
لقيام دولة واحدة، أو دولتين (استناداً إلى الحدود االستعمارية) أو حتى 

إلى االستقالل النسبي الذي تمتعت به  عدة دول (خصوصًا بالنظر
  ة بميناء عدن).ناألراضي الداخلية الجنوبية مقار

خالل فترة وجود دولتين منفصلتين، يستذآر اليمنيون من الشمال 
وطبقًا والجنوب على حٍد سواء المشاعر الشعبية المطالبة بالوحدة.  

ن الناس في ، آا1990ألآاديمي يدعم حالياً فكرة االنفصال، "قبل عام 
الجنوب يؤيدون فكرة الوحدة بشكل آامل.  وفي ظل جمهورية اليمن 

آانوا محاطين دائماً بالرسائل المؤيدة للوحدة في الشعبية، الديمقراطية 
آان   7آانوا يرددون شعارات مناصرة للوحدة آل يوم".المدارس.  

قادة آال الدولتين يستغلون ويشجعون المشاعر المناصرة للوحدة، 
ويشيدون بالفكرة علنًا، لكن، وعلى حد تعبير أحد المراقبين، 
"العالقات بين اليمنين  آانت تتأرجح باتساع بين الصراع، وحتى 

  8الحرب، من جهة، واالتفاقات على توحيد اليمن، من جهة أخرى".
، وآالهما 1979و  1972انخرط الجانبان في حروب حدودية عامي 

وحدة.  جمهورية اليمن الديمقراطية انتهتا بمفاوضات من أجل ال
، السبعينياتالشمال في الشعبية دعمت أيضًا التمرد االشتراآي في 

طوال عقدي السبعينيات .  1982الذي سحقه الرئيس صالح عام 
آانت آل دولة تحتضن الخصوم السياسيين للدولة والثمانينيات، 

  األخرى.

ديمقراطية الشعبية في أواخر الثمانينات، واجهت جمهورية اليمن ال
وفقدانها للرعاية السوفيتية أزمة متنامية، نتيجة الحرب األهلية، 

وانهيار اقتصادها.  على النقيض من ذلك، فقد آان الشمال في وضع 

 

ود   ر والقصص ااشعتجلى ذلك في جملة متنوعة من األغاني واأل 5 ي تع لت
  إلى تلك الحقبة.

ادل      6 زًا لتب د أصبحت مرآ بحلول الخمسينيات، آانت عدن بوجه خاص ق
ى      أ الوحدويون عل ا اتك المعلومات على المستويين اإلقليمي والعالمي.  آم
يمن   األهمية التاريخية السم اليمن، وهو في الواقع أقدم بكثير من فكرتي ال

تقلتين خال  دولتين المس د أو ال ريف،  الموح ديث الش ي الح تينيات.  ف ل الس
ى    يشير  اليمن إلى األراضي الواقعة جنوب مكة.  آما أشار الوحدويون إل

ة           ي حكمت منطق ام الساللة القاسمية، الت ة أي دة اليمني ة للوح سابقة تاريخي
ان بوسعهم        رًا، آ ابع عشر.  وأخي رن الس تساوي اليمن الحديث أواسط الق

ام        االدعاء أيضًا عدم وجود حدود    ى ع وب حت ين الشمال والجن رسمية ب
عندما أصرت السلطة االستعمارية البريطانية على ترسيم الحدود.    1905
  ..Lisa Wedeen, Peripheral Visions, op. cit., pp. 22-49انظر 

دن،          7 دن، ع ن ع اديمي م ع أآ ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011حزيران/يونيو 

 Robert Burrowes, “The Republic of Yemen: Theانظر  8
Politics of Unification and Civil War, 1989-1995”, in 
Michael Hudson (ed.), Middle East Dilemma: The Politics 
and Economics of Arab Integration (New York, 1999), p. 

188..  
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سياسي واقتصادي أقوى نسبيًا.  وآان هذا الوضع هو الخلفية التي 
  1990.9قامت عليها عملية التوحيد عام 

 1994عام  هليةاألوالحرب  الوحدة  ب.

والكامنة وراء توقيت الوحدة تقع خارج  رغم أن األسباب المحددة
إال أنها آانت مرتبطة إلى حٍد آبير بنهاية الحرب إطار هذا التقرير، 

في المناطق الحدودية، وهو ما  الباردة وتزامن ذلك مع اآتشاف النفط
على  وفر الحوافز للتعاون حول مزيد من عمليات التنقيب.  عالوة

ئيسين صالح والرئيس الجنوبي، علي سالم البيض، ذلك، فإن آال الر
آانا يعتقدان أن بوسعهما استغالل الدعم الشعبي للوحدة لتعزيز 

أو  ةالفيدراليبدا وآأن قبل االندماج مباشرة،   10موقعيهما السياسيين.
نفدرالية تتمتعان بدعم واسع بين القادة السياسيين من الجانبين، والك
الذين آانوا يعتقدون بأن الوحدة ينبغي أن تكون تدريجية وليست و

  11فورية.

في الحزب االشتراآي اليمني، أن البيض  هما فاجأ وخيب آمال زمالء
أسست   12أحد أبرز دعاة االنفصال اليوم أيد االندماج الفوري والتام.

شراآة متساوية بين الدولتين، رغم  1989اتفاقية الوحدة الموقعة عام 
أن عدد السكان في الشمال آان أآبر بكثير، ورغم ما بدا في ذلك 

آما أنها وضعت ترتيبًا   13الحين على أنه آفاق اقتصادية أفضل.
لتقاسم السلطة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب االشتراآي 
اليمني على جميع مستويات الحكومة خالل المرحلة االنتقالية، التي 

.  1993ت برلمانية ديمقراطية ومتعددة األحزاب في عام تبعتها انتخابا
وتم تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أشخاص رأسه صالح 
وآان علي سالم نائبًا للرئيس.  وآان المجلس بمثابة السلطة التنفيذية 

  للحكومة.

حالما تم التوقيع على اتفاق الوحدة تقريبًا، ظهرت المشاآل.  عمليًا، 
لم تندمجا بشكل آامل خالل المرحلة االنتقالية.  رغم أن فإن الدولتين 

بعض الوحدات العسكرية الجنوبية انتقلت إلى الشمال وبالعكس، فإن 
الجانبين احتفظا بجيشهما.  ولم يبذل أي من الطرفين جهودًا آبيرة 

يضًا، هو أن التوترات ألتوحيد مالية الدولة بشكل حقيقي.  األمر الهام 
عت مباشرة بين الحزب االشتراآي اليمني والمؤتمر السياسية اندل

تعرض الحزب االشتراآي اليمني لسلسلة من الشعبي العام.  

 

ند قيام الوحدة، لتحليل للوضع األقوى نسبيًا للجمهورية العربية اليمنية ع 9
  .198 – 197انظر المرجع السابق، ص. 

يالت حول     199 – 197انظر المرجع السابق، ص.  10 د من التحل ، للمزي
  الدوافع الكامنة وراء الوحدة.

وقراطي      11 در العطاس، وهو تكن مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع حي
رة   وسياسي بارز آان رئيسًا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبي ة في الفت

اهرة،    1990 – 1986 ة، الق ة اليمني يس وزراء للجمهوري  17وأول رئ
  .2011تموز/يوليو 

ر         12 دة، انظ ل الوح رت قبي ي ج ات الت ل للمفاوض رد مفص  Noelلس
Brehony, Yemen Divided: The Story of a Failed State in 

South Arabia (London and New York, 2011), pp. 168-182..  
ل    11ان عدد سكان الشمال عندما حصلت الوحدة حوالي  آ 13 ون مقاب ملي

وب.   2.5 ي الجن ون ف  Paul Dresch, A History of Modernملي
Yemen, op. cit., p. 186..  

مسؤوليتها لصالح وحلفائه  تلّماالغتياالت السياسية، التي ُح
اتفاقية تقاسم  1993زعزعت نتائج انتخابات عام   14اإلسالميين.

مني على مجرد الحزب االشتراآي اليالسلطة مناصفة، حيث حصل 
في حين حصل المؤتمر الشعبي  301مقعدًا برلمانيًا من أصل  56

مقعدًا للحزب اإلسالمي حديث التأسيس،  62وذهب  123العام على 
في الواقع فإن االنتخابات همشت الحزب   15.لإلصالحالتجمع اليمني 

االشتراآي اليمني ووضعت السلطة بشكل آامل في أيدي النخب 
المية الشمالية.  ومع تنامي التوترات، اندلعت الحرب القبلية واإلس
  .1994نيسان  27األهلية في 

قبل وخالل   آان ذلك صراعًا بين النخب وليس حربًا بين شعبين.
االقتتال، دأب نشطاء المجتمع المدني في الشمال والجنوب على حٍد 
ا سواء على التعبئة ضد الحرب.  وآان أبرز الجهود التي ُبذلت في هذ

الحوار الوطني اليمني للقوى الشعبية في هو ذاك الذي قاده اإلطار 
الشمال، والذي ضم أيضًا طيفًا واسعًا من الشخصيات االجتماعية 

هذا الحوار، قبيل اندالع الثورة "وثيقة العهد  وأنتجالجنوبية.  
واالتفاق" والتي الزال آثيرون يشيرون إليها بوصفها خارطة طريق 

أن تصلح النواقص األولية في اتفاقية الوحدة وتضع  آان من شأنها
البالد على مساٍر نحو االستقرار والشراآة بين الشمال والجنوب.  

من هيئة تشريعية اقترحت الوثيقة نظامًا دستوريًا جديدًا يتكون 
بمجلسين يتمثل اإلقليمان بالتساوي في مجلسه األعلى، ويضع قيودًا 

 

االت   1991بداية من عام  14 ولمدة عامين تقريبًا، حدثت سلسلة من االغتي
ي.     ك الحين،     السياسية التي استهدفت قادة الحزب االشتراآي اليمن في ذل

ي         ة الت ات، إال أن األدل ذه الهجم ف ه ان خل ن آ ح م ن الواض ن م م يك ل
ابقين      ين الس اتلين اليمني ظهرت الحقًا تشير إلى أن مرتكبيها آانوا من المق
األجهزة    ة ب نهم صالت وثيق د م ربط العدي ذين ت ة، وال في الحرب األفغاني

ة الشمالية.  انظر      ,.Noel Brehony, Yemen Divided, op. citاألمني
pp. 188-189..  

ام   15 دة ع د الوح د 1990تأسس اإلصالح ُبعي ى ي ل  عل اد قبائ يم اتح زع
اد   اك اتح ر.  (هن ين األحم ن حس د اهللا ب د، عب انقبل انحاش مال:  ي ي الش ف

وم      وي الي يمن الشمالي ويحت حاشد وبكيل.) يعود الحزب في جذوره إلى ال
ات المتقاط    ات والنزع ن المجموع دد م ى ع ال    عل ك رج ي ذل ا ف ة، بم ع

لمين الوسطية    القبائل، ورجال األعمال، وأعضاء في حرآة اإلخوان المس
ان اإلصالح شريكًا    1997 و 1990والسلفيين الجهاديين.  بين عامي   ، آ

ات      للمؤتمر الشعبي العام الحاآم أآثر منه حزب معارضة.  وفي االنتخاب
ام   ة لع زب اال  1997البرلماني رض الح د أن تع ي  ، وبع تراآي اليمن ش

د أم حّول  للتهميش و ه إلضعاف خصومه        بع ام طاقات ؤتمر الشعبي الع الم
ن     د م ة.  لمزي ر معارض ف أآث ي موق الح بتبن دأ اإلص الميين، ب اإلس
ورة        ه المتط الح وعالقات ة لإلص وية المتنوع ول العض ات ح المعلوم

اآم، انظر     الحزب الح  Jillian Schwedler, “The Islah Party inب
Yemen: Political Opportunities and Coalition Building in a 
Transitional Polity”, in Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic 
Activism: A Social Movement Theory Approach 
(Bloomington and Indianapolis, 2004), pp. 205-228; Jillian 
Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan 
and in Yemen (Cambridge, 2006); April Longley, “The High 
Water Mark of Islamist Politics? The Case of Yemen”, The 
Middle East Journal, vol. 61, no. 2 (Spring 2007), pp. 240-
260; Lisa Wedeen, Peripheral Visions, op. cit., pp.159-160; 
and Amr Hamzawy, “Between Government and Opposition: 
The Case of the Yemeni Congregation for Reform”, 

Carnegie Working Paper (Washington, 2009)..  
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س لقدر آبير من الالمرآزية السياسية على السلطة التنفيذية ويؤس
والمالية.  آما أنها أوصت باتخاذ خطوات لنزع التسييس عن األجهزة 

تم توقيع االتفاق من قبل علي عبد اهللا صالح   16العسكرية واألمنية.
، قبل 1994شباط/فبراير  20وعلي سالم البيض في األردن في 

مالية والجنوبية في ساعات فقط من اندالع مناوشات بين القوات الش
  محافظة أبين.

لم تستمر الحرب سوى شهرين بعد بدايتها الرسمية في أواخر 
حقق الجيش   17آالف قتيل. 7آالف و 5نيسان/إبريل، وترآت ما بين 

تفوقه  18الشمالي، مدعوماً بأنصار علي ناصر والميليشيات اإلسالمية،
تم تحييد  ، في حينجنوبيتينالالعسكري في محافظتي أبين وشبوة 

 21لوية الجنوبية المتمرآزة في الشمال بسرعة آبيرة.  في األ
، إال أن اليمن الديمقراطيةتأسيس جمهورية أيار/مايو، أعلن البيض 

سقطتا في مطلع تموز/يوليو، وبذلك اآتمل نصر  عدن والُمكال
   19الشمال.

بعد الحرب، شعر الجنوبيون مباشرة بلوعة الهزيمة.  تعرضت عدن 
وأنصار علي ناصر ب والنهب على يد الجيش الشمالي، للسل

القبلية.  تمت مصادرة المنازل واألراضي،  –والميليشيات اإلسالمية 
، 1986خصوصاً من قبل األشخاص الذين آانوا يستأجرونها قبل عام 

  20مليون دوالر. 200 وقدرت األمم المتحدة الضرر الذي لحق بعدن بـ
وفي النهاية  القادة العسكريين الجنوبيينقام النظام في صنعاء بطرد 
ة على حٍد سواء.  في الجيش والخدمة المدني أحال آثيرين على التقاعد

شتراآي اليمني، وانضم آثير من أعضائه الحقاً إلى تم حل الحزب اإل
المؤتمر الشعبي العام.  بين الجنوبيين، ُنظر إلى الحرب على أنها 

ن آان  معظم أفرادها من انتصار لجماعات علي ناصر، الذي
محافظتي أبين وشبوة، وهزيمة لضباط الجيش والسياسيين العائدين 

 

اط      16 ول نش ذلك ح اق وآ د واالتف ة العه ول وثيق يل ح ن التفاص د م لمزي
ع الحرب، انظر      Sheila Carapico, Civil Societyالمجتمع المدني لمن

in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern 
Arabia (Cambridge, 1998), chapter 7..  

17 Michael C. Hudson, “Bipolarity, Rational Calculation and 
War in Yemen”, in Jamal S. al-Suwaidi (ed.), The Yemeni 
War of 1994: Causes and Consequences (Abu Dhabi, 1996), 

p. 21. .  
آثيرًا ما يذآر الجنوبيون الدور البارز الذي لعبته الميليشيات اإلسالمية  18

سواء خالل الحرب األهلية أو خالل عمليات النهب التي جرت في عدن.     
ون        ان العرب (اليمني آانت هذه الميليشيات تتكون بشكل أساسي من األفغ

ة ا  ي الحمل اتلوا ف د ق انوا ق ذي آ راج  ال دة إلخ ات المتح ا الوالي ي مولته لت
ي          رين) والت رن العش ات الق ي ثمانيني تان ف ن أفغانس ية م وات الروس الق
الم   ام صنعاء وحزب اإلصالح.  إال أن ع ع نظ ة م ات وثيق ا عالق تربطه
اتلين       دد المق دير لع ى تق ى أن أعل ير إل ول درش يش ا ب اإلنثروبولوجي

ان   الميين آ در األآب  5اإلس اتق     آالف وأن الق ى ع ان عل ال آ ن القت ر م
دين الشماليين.  انظر      ,.A History of Modern Yemen, op. citالمجن

p. 196..  
19 Noel Brehony, Yemen Divided, op. cit., pp. 195-196..  
20 Sheila Carapico, Civil Society in Yemen, op. cit., p. 57..  

ولحج، والذين آانوا قد انتصروا  21الضالعي أصولهم إلى محافظتي ف
  1986.22في الحرب األهلية عام 

 

ة   21 يس محافظ م تأس الع  ت ان  الض دة.  آ د الوح ن   بع وبي م زء الجن   الج
ة الشعبية، في حين أن         يمن الديمقراطي ة ال ى جمهوري ينتمي في السابق إل

مالية  زاء الش زء      األج ة.  الج ة اليمني ة العربي ن الجمهوري زءًا م ت ج آان
  هو اآلن معقل الحراك. الضالع  الجنوبي من 

ة، انظر       22 ائج الحرب األهلي -Jamal S. alلعرض مفصل ألسباب ونت
Suwaidi (ed.), The Yemeni War of 1994: Causes and 

Consequences (Abu Dhabi, 1996)..  
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III.  هورالجنوبية إلى الظ القضية عودة  

  بعد الحرب ما لمرحلةروايتان   أ.

بموجب الرواية األولى، أغلقت روايتان بالتشكل.   بعد الحرب، بدأت
زمت المجموعة وعززت الوحدة.  ُه لملف االنفصا 1994حرب عام 

يزعم أن الحكومة المرآزية  الصغيرة من االنفصاليين الجنوبيين، و
عملت جاهدة على تشجيع التنمية االقتصادية في الجنوب ودمج 

صار هذه الرواية بأنه تم ويدعي أنالجنوبيين في هيكليات الحكم.  
إدماج الجنوبيين بشكل آامل وأنهم يحتلون مناصب وزارية هامة 
بشكل روتيني، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء ووزير النفط.  
وينظر هؤالء إلى أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على أنها 

لخوف، حقبة تميزت بالقمع الدموي، عندما تميزت حياة المواطنين با
والشح الشديد وغياب االستثمارات والتنمية االقتصادية.  ويجادلون 
بأن الوحدة، على النقيض من ذلك، حققت الديمقراطية، وحرية 

  التعبير، وجلبت االستثمارات وحققت نهضة اقتصادية.

المشكلة الجنوبية اقتصادي بطبيعته،  بموجب هذه النظرية، فإن جوهر
حاء البالد.  إذا آان هناك أي اختالف بين آما هو الحال في سائر أن

ل والجنوب، فهو أن الجنوبيين آانوا أآثر اعتمادًا على الدولة االشم
قبل الوحدة.  آانوا يتوقعون الوظائف، والسكن والسلع المدعومة 
حكوميًا وأصيبوا بخيبة أمل بعد االنتقال السريع إلى اقتصاد السوق 

فإن أولئك الذين يقودون اآلن الدعوة ًا الحر.  وطبقًا لهذه الرواية أيض
لالنفصال هم القادة السابقون لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

وهم يستغلون اآلن  1994الذين خسروا مناصبهم بعد حرب عام 
الصعوبات االقتصادية في سائر أنحاء الجنوب للتحريض على دعم 

ى االنفصال، فهم االنفصال.  أما الشباب الذين يدعمون الدعوة إل
يوصفون بأنهم أصغر من أن يتذآروا الصعوبات والقمع الذي تميزت 
به حقبة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبوصفهم ضحايا 

  للحمالت الدعائية التي تشنها النخب الجنوبية المتعطشة للسلطة.

بوصفها نهاية الوحدة  1994ثمة رواية مناقضة تصور حرب عام 
حتالل الشمالي للجنوب.  وطبقًا لهذه الرواية، فقد أصبح وبداية اال

، وفي الجنوبيون مواطنين من الدرجة الثانية في أحسن األحوال
عبيدًا للنخب الشمالية.   –وعلى حد تعبير دعاة هذه الرواية  –ها ئأسو

ن المحتلين الشماليين نهبوا األراضي الجنوبية، وآذلك النفط، إيقال 
ة والسمكية.  وعلى نحو مماثل، ُيذآر أن الشماليين والثروات المعدني

طهروا أجهزة الدولة من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين 
الجنوبيين وعرضوهم للتمييز الصارخ في وظائف القطاع الخاص.  
تعرضت عدن للسلب والنهب والسرقة، ووقع ميناؤها ومنطقتها 

دارة والفساد.  الحرة، وهما مصدران هامان للعائدات، لسوء اإل
إضافة إلى نهب الموارد والتمييز في التوظيف، فإن أنصار هذه 
الرواية يتهمون الشمال بمهاجمة ثقافة الجنوب األآثر علمانية وانفتاحًا 

ثنائية تعتمد على العودة إلى ترسيخ القبلية في  إستراتيجيةمن خالل 
  المجتمع المدني وعملية األسلمة.

ل نظام صالح بالسماح لشريكه السياسي خال وعلى هذا األساس، يتهم
ة في عدن وللجناح يالسياسالحياة الحرب، اإلصالح، بالهيمنة على 

السلفي لإلصالح ببناء الجوامع والمدارس في سائر أنحاء الجنوب.  
إن التفسير المحافظ الذي يتبناه اإلصالح لإلسالم يتعارض مع االنفتاح 

إضافة   23.حضرموتلسائدة في ية افالنسبي لعدن وآذلك مع الصو
إلى إحالل اإلصالح محل الحزب االشتراآي اليمني، يقال إن النظام 
تبنى سياسة متعمدة في تعزيز القبلية.  تمت إعادة العمل بأسماء الكنية 
القبلية، وعاد الشيوخ من الحقبة ما قبل االشتراآية الستعادة أراضيهم 

آجزء من تكتيكات فرق  ًاجدد ومواقعهم المتميزة، وعين النظام شيوخًا
تسد التي تميز سياسة صالح في الرعاية والمحسوبية. على وجه 
اإلجمال وطبقًا لهذه الرواية، فإن الشمال نهب موارد الجنوب، وقمع 

  شعبه، ودمر دولته وهدد هويته.

مقابلة أجرتها  150ن انعكستا في حوالي اللتا –ن ان الروايتاهات
مع مجموعات ؤولين حكوميين يمنيين، ومجموعة األزمات مع مس

وعدن والقاهرة بين  المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في صنعاء،
مترسخة بعمق.  ليس من  – 2011وتموز/يوليو  2010أيلول/سبتمبر 

المفاجئ أن الوصف األول، السائد في الشمال، يقدمه الموظفون 
ية.  أما الحكوميون بشكل أساسي، خصوصًا عند التحدث بصفة رسم

الثانية فيعبر عنها الجنوبيون، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في 
.  1994بعد حرب عام  الجنوب و/أو خسروا وظائفهم أو أراضيهم

على سبيل   24حتويان عناصر من الحقيقة والمبالغة.تن آال الروايتا
المثال، فقد تحرآت الحكومة اليمنية بسرعة إلعادة بناء البنية التحتية 

وبالفعل، فإن قدرًا ضئيًال تم بناؤه أو  25لجنوب بعد الحرب؛في ا
زد على   26صيانته خالل حقبة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

، آان الجنوب يحصل على حصة عادلة 2001ذلك، أنه بحلول عام 
وال التنمية وأآثر من حصته من استثمارات القطاع الخاص أممن 

  محسوبة حسب حصة الفرد.

 

يمن  23 ر محافظات ال ا  64,590 –حضرموت هي أآب ع، أو م ل مرب مي
المحافظة عدد صغير     يقطن % من المساحة اإلجمالية للبالد.  37يقارب 

ام       داد ع ًا لتع كان: طبق ن الس بيًا م كانها   2004نس دد س غ ع د بل  ، فق
بالد).  وت   5( 1,028,556 ي ال كان ف الي للس دد اإلجم ن الع ر ف% م خ

ام         ا: في ع بالد فيه نفط في ال المحافظة بوجود جزء آبير من احتياطات ال
ة  2010 ت الكتل وي   14، آان ا تحت ة  19.9فيه ع هيئ ًا لموق %، طبق

ى اإل  ة عل نفط اليمني اج ال اف وإنت ا أناستكش ت.  آم ع بنترن ا تتمت احل ه س
روات   ل، وث ا     طوي وي بثقافته اس ق ي وإحس اري غن راث تج مكية، وت س

أخوذة        ة بالسكان والمساحة م اه).  اإلحصاءات المتعلق الخاصة (انظر أدن
ع   ن موق يج  "م روع الخل ى اإل "2000مش تعل  نترن

http://gulf2000.columbia. 
edu/images/maps/Yemen_Demography_ig.jpg..    ة رة عام لنظ

مية ا  ة الرس اءات اليمني ر   لإلحص از، انظ النفط والغ ة ب لمتعلق
www.pepa.com. 

ye/Production%20Activities/production%20activities.htm# 
Oil&GasReserve..  

  بين هاتين الرواتين المهيمنتين ثمة رؤى تمزج أجزاء من آليهما. 24
 Floor Beuming, “The Merger of the Dagger and theانظر   25

Rifle: Failing Integration of former South Yemen into the 
Unified Republic of Yemen”, MA thesis (University of 

Amsterdam, 2004), p. 85..  
دن،         26 دن، ع كان ع ن س دد م ع ع ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

  .2011حزيران/يونيو 
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ن هناك أدلة على أن الجنوبيين لم يتمتعوا بالنفاذ المتساوي إلى إال أ
آانت المناصب   27الحكومية والتوظيف في القطاع الخاص. الوظائف

وشرعت العسكرية واألمنية في معظمها تذهب إلى الشماليين، 
الوعود التي قطعت بعدم رغم الحكومة بنزع سالح الجيش الجنوبي، 

د بالحصول على رواتبهم لكنها منعتهم من للجنو سمحتالقيام بذلك، و
إضافة إلى ذلك، فإن ترآز الوزارات الحكومية   28الدوام في وحداتهم.

القطاع الخاص في صنعاء أدى بشكل طبيعي إلى حرمان  شؤآاتو
الجنوبيين من الوظائف.  وبالنظر إلى أن الجهاز البيروقراطي في 

جهود التي بذلها المؤتمر وإلى الالجنوب قبل الوحدة آان أآبر نسبيًا 
الشعبي العام بعد الحرب لتطهير الوظائف الحكومية من أعضاء 

تخفيض عدد الحزب االشتراآي اليمني، فإن الجنوبيين عانوا أآثر من 
ومن الصحيح   29بعد الحرب. موظفي الخدمة المدنية في مرحلة ما

حٍد أيضًا أن النظام سمح لمؤيديه، من الشماليين والجنوبيين على 
سواء، بالحصول على العقارات الجنوبية إما مجانًا أو بأسعار 

رغم أن الجنوبيين يحتلون مناصب حكومية بارزة، فإنها   30مخفضة.
رمزية إلى درجة آبيرة في بالٍد تخضع للنفاذ غير الرسمي وصناعة 

  القرار من قبل الدوائر غير الرسمية.

الروايتين، ما من شك في حين أن هناك الكثير من الجدل حول صدقية 
وأنظمة سياسية متفاوتة.  ة تاريخية يفي أن الكيانين تمتعا بمشروع

البطالة، والفقر،  –وهكذا، وفي حين أن جزءًا من المطالب الجنوبية 
 –وغياب حكم القانون، والفساد والتمييز، إضافة إلى مظالم أخرى 

لجنوبيون جميع أجزاء اليمن، فإن المنظار الذي يفسر ا موجودة في
من خالله هذه المظالم هو منظار فريد.  بالنظر إلى التجربة 
التاريخية، يبدو أن الجنوبيين يتوقعون الكثير من الحكومة من حيث 

هم الشماليون.  من حكم القانون مما يتوقعه نظراؤالوظائف، والتعليم و
المهم أيضًا، وألن الجنوب اعتاد على آونه دولة مستقلة، فإن زعماء 

  لمعارضة هناك لديهم إطاٌر ناجز للتعبئة والعمل الجماعي.ا

 

 Floor Beuming, “The Merger of the Dagger and theانظر   27
Rifle”, op. cit., p. 89..  

  .61المرجع السابق، ص.  28
  .90-85المرجع السابق، ص.  29
قضية حقوق األرض معقدة على نحو خاص في الجنوب، حيث انتقلت   30

الوحدة،   الممتلكات خالل مراحل من التأميم والملكية الخاصة.  في أعقاب
ان أراض   ة لج كلت الحكوم ا     ش ي أممته ات الت ض الممتلك ادت بع أع

ة ال  ليين.  إال أن     جمهوري حابها األص ى أص عبية إل ة الش يمن الديمقراطي
ة نفس     دعون ملكي ر من األشخاص ي دد آبي ا ع معظم الحاالت يكون فيه
ى     وارد محدودة للتعويض عل اك نقص في السجالت وم ات، وهن الممتلك
أولئك الذين ال يمكن تحقيق مطالبهم المشروعة بممتلكاتهم.  مقابلة أجرتها 

ات   ة األزم رين     مجموع دن، تش ي، ع ن اله الك األراضي م د ُم ع أح م
ة      2010الثاني/نوفمبر  اد هائل زاعم بحاالت فس اك م .  زد على ذلك أن هن

وا في وزارة     ذين عمل في توزيع األراضي.  أحد موظفي الخدمة المدنية ال
ررة         األرض مب ق ب ا يتعل ة فيم الم الجنوبي د أن المظ اإلسكان بعد الوحدة أآ

وزارة منحت بع كريين  وأن ال ادة عس ازة لق ة الممت ض األراضي الجنوبي
د     م أن القائ ال، ُزع بيل المث ى س الح.  عل ة ص ي عائل راد ف اء وأف أقوي
ة أرض تساوي         رئيس) أعطي قطع ة ال العسكري الجنوبي (وهو من قري
ي     ع موظف ف ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته احة قطر.  مقابل ًا مس تقريب

باط/فبراير   ة، صنعاء، ش ة المدني ول  2011الخدم ة ح ن األمثل د م .  لمزي
 Paul Dresch, A History of Modernاالستيالء على األراضي، انظر 

Yemen, op. cit., p. 198. .  

على النقيض من ذلك، فإن نفس المظالم في الشمال تؤدي إلى إصالح 
النظام أو تغييره.  وزير الدولة عبد القادر هالل، وهو أحد دعاة 

 عي بأن مشاعر التهميش والتمييزالالمرآزية منذ وقت طويل، يّد
بالد: "حتى داخل المحافظة الواحدة، تجد منتشرة في سائر أنحاء ال

لكنه منطقة تشتكي من التهميش أو التمييز مقارنة بمنطقة أخرى".  
"في الجنوب، اتخذ هذا التهميش بعدًا سياسيًا بسبب غياب أضاف، 

    31تكافؤ الفرص وألن الجنوب اعتاد على أن يكون دولة مستقلة.

  ك االحر ظهور  ب.

مجموعة من المتقاعدين في محافظة  ، بدأت2006في أواخر عام 
ات والمطالبة برفع رواتب مبتنظيم االحتجاجات واالعتصا 32الضالع
في حين أن الدافع   33و/أو إعادتهم إلى الخدمة العسكرية. نالمتقاعدي

إلى االحتجاجات آان مظالم محددة، فإن المناخ العام في الجنوب آان 
، بدأ موظفو 2007م ناضجًا من أجل االحتجاجات.  في أواسط عا

خدمة مدنية، ومدرسون، ومحامون، وأآاديميون وشباب عاطلون عن 
ية السابقة العمل من سائر أنحاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعب

  34التي باتت ُتعرف الحقًا بالحراك الجنوبي. باالنضمام إلى الحرآة
 وضع المتظاهرون أنشطتهم في إطار صراٍع ضد الظلم، واالحتالل
والتمييز، وأصروا على "المساواة في المواطنة" و "المساواة أمام 
القانون".  وترآزت مطالبهم على الوصول إلى الوظائف والمنافع 
الحكومية، لكنها تضمنت أيضًا مطالب بقدر أآبر من الحكم المحلي، 
وفرض حكم القانون، والتوزيع العادل لألراضي وتقاسم أآثر عدًال 

خصوصًا فيما وكومة المرآزية والسلطات المحلية، للموارد بين الح
الحراك حرآة تستند إلى  البداية، آانيتعلق بالثروة النفطية.  في 

والمطالبة باإلصالح في سياق الوحدة.  وآانت المطالبة بالحقوق 
المظاهرات واالعتصامات سلمية في مجملها، خصوصًا خالل العام 

  األول.
 

نعاء،      31 الل، ص ادر ه د الق ع عب ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته  2مقابل
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افظتي   32 ًا مح ا حالي ون منه ي تتك اطق الت دمت المن وبيتي  ق ن ولحج الجن
الجزء األآبر من جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.  بعد الحرب  

ام   ة ع د      1994األهلي ن التقاع ا م ن غيره ر م اطق أآث ذه المن ت ه ، عان
ذه          ي ه دأت ف ات ب اجئ أن االحتجاج ر المف ن غي ذلك فم اري.  ول اإلجب

إن   ان في محافظة         المناطق.  حتى اليوم، ف ة تسمى ردف ة ومنطق الجنوبي
  عتبر مراآز للدعوة لالنفصال.لحج ت

، أسس ضباط الجيش "لجنة ضباط الجيش   2007بحلول منتصف عام  33
ة.       د المتقاعد ناصر النوب اليمنيين الجنوبيين المتقاعدين"، التي قادها العمي

د    ة أح ر النوب وبيين  يمؤسساليعتب اج لالجن ة االحتج وذه  ، إّالحرآ أن نف
  تراجع بمرور الوقت.

نت االحتجاجات صغيرة تمامًا، تضم عادة بضع مئات من في البداية آا 34
األشخاص في أحسن الحاالت.  إال أنها اآتسبت زخمًا عندما أطلقت قوات 
ة          ي منطق ج (ف ين، لح ة حبيل ي مدين ال ف ة رج ت أربع ار وقتل ن الن األم
اح     ة آف ين لبداي ة واألربع ذآرى الرابع االت بال ية االحتف ان)، عش ردف

ام    الجنوب من أجل االستق ا ع اح من    1993الل عن بريطاني ق الكف .  انطل
ي نفس المد تقالل ف اني أجل االس ود البريط ق الجن دما أطل ة عن ار وين ن الن

ي   ال ف بعة رج وا س وبر  14وقتل رين األول/أآت ر 1963تش دث األث .  أح
ين في    وبر    13الرمزي ألحداث حبيل رًا    2007تشرين األول/أآت رًا آبي أث
ة      على تعبئة االحتجاجات، وس  ى حرآ ا انضم آالف المتقاعدين إل رعان م

  أآثر اتساعًا.
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لسلمية بمزيج من القمع المستهدف، رد النظام على االحتجاجات ا
والتنازالت المحدودة ومحاولة االستمالة.  آان المتظاهرون غير 
المسلحين يواجهون بشكل روتيني المضايقة، واالعتقال غير القانوني، 

إضافة إلى ذلك، أطلق   35والرصاص المطاطي وحتى الذخيرة الحية.
ومات حول النظام حملة لتكميم الصحافة ومنع الصور والمعل

، على سبيل المثال، 2009المظاهرات من االنتشار.  في أيار/مايو 
علق النظام بشكل مؤقت نشر ثمان جرائد مستقلة، إضافة إلى عددٍ من 

أقدم جرائد جريدة األيام، وحتى اليوم، تبقى   36المدونات ذات الشعبية.
  مغلقة. ،عدن، وأآثرها شعبية

شكل إيجابي لبعض المظالم، في وفي نفس الوقت، استجابت الحكومة ب
حين حاولت إطالق حوار مع المحتجين.  إال أن تنازالتها لم تكن 

للتنمية  إستراتيجيةآافية، وأتت متأخرة ولم تكن جزءًا من رؤية 
المستدامة والشمولية السياسية في الجنوب.  على سبيل المثال، يقر 

ب، أن الحكومة يحيى الشعيبي، وزير الخدمة المدنية، وهو من الجنو
آانت بطيئة جداً في ردها عندما بدأ المتقاعدون العسكريون الجنوبيون 

، اتخذت 2007ي عام المطالبة برفع رواتبهم: "في المحصلة ف
لرفع رواتب المتقاعدين، لكن عند تلك النقطة لم يعد  الحكومة إجراءًا

  37قد تزايدت. أصبحت القضية مسيسة". ذلك آافيًا وآانت المطالب
ضابط رفيع المستوى قّيم وضع المتقاعدين العسكريين على النحو 
التالي: "صحيح أننا لم نعالج المسألة بشكل جيد.  عندما حاولت 
الحكومة تقديم مبالغ مالية ووظائف، فإنها لم تشمل الجميع.  آما أن 

  38تقديم هذه األشياء شجع أناس آخرين على تقديم مطالب".

 

ة    35 ذ بداي ة من ن الحكومي وات األم تها ق ي مارس ات الت ق االنتهاآ م توثي ت
ش،    2009الحرآة وحتى نهاية عام  تس ووت  In the“من قبل هيومن راي

Name of Unity: The Yemeni Government’s Brutal 
Responses to Southern Movement Protests”, December 

و    .2009 ي تموز/يولي ات ف وأ االنتهاآ دى أس دثت إح دما 2010.  ح ، عن
ٍد        وم واح د ي توفي شاب من عدن اسمه احمد محمد درويش في السجن بع
نته          دة ش د أن القاع اب هجوم اعتق من اعتقاله مع عشرات آخرين في أعق

ي  ابرات.     19ف ر المخ ى مق و عل  Two killed, two“حزيران/يوني
wounded in South Yemen ‘day of rage’”, Agence France-

Presse, 7 July 2010.     .زعم أن درويش ُعذب حتى الموت في السجن  .
ك      ذ ذل ومثل مقتله الشرارة التي أطلقت المسيرات الغاضبة في عدن، ومن
ائر أنحاء عدن          ية النظام.  تنتشر صوره في س الحين أصبح رمزًا لوحش

  رأسه خورمسكر.   وخصوصًا في مسقط
، النداء، األهالي، الديار، الوطني، المصدرآانت تلك الجرائد المستقلة،  36

ريعة ام و الش  :Sheila Carapico, “Kill the Messengers.  األي
Yemen’s 2009 Clampdown on the Press”, Viewpoints, The 

Middle East Institute, no. 11 (June 2009)..  
ة أجر 37 دن،    مقابل ات، ع ة األزم ا مجموع اني/نوفمبر   20ته رين الث تش

ة       2010 ي أطلقت حرآ م األسباب الت .  الشعيبي قال إنه مقتنع بأن أحد أه
ام       ة ع ة المدني ان إصالح الخدم ع    2005االحتجاجات آ ك رف .  تضمن ذل

ى    ط عل ق فق ه انطب ل لكن ى مراح ة عل ة المدني وظفي الخدم ب م روات
ة مشكلة   الموظفين العاملين.  واجهت ا  ة لحكوم ادة المتقاعدين     تقني في إع

ى التقاعد     التهم إل إلى جدول الرواتب لجعلهم مشمولين بالزيادة ومن ثم إح
    مرة أخرى.

وبر     38 رين األول/أآت نعاء، تش ات، ص ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
2010.  

ا بإعادة البعض إلى وظائفهم واستثناء آخرين منتقدو الحكومة يتهمونه
 آجزء من تكتيكها فرق تسد الهادف إلى تقسيم المعارضة.  ويرّد
المسؤولون الحكوميون باإلشارة إلى محدودية الموارد عند الحديث 
عن التوزيع غير المتساوي في الوظائف، وإعادة الموظفين السابقين 

وبصرف   39ت التقاعدية.إلى وظائفهم ورفع الرواتب أو المعاشا
النظر عن السبب، فإن األثر اإلجمالي لتعامل الحكومة مع المتقاعدين 

  40رفع من سقف مطالبهم بدًال من أن يخففها.

اتخذت الحكومة خطوات أخرى.  شرعت في مفاوضات مع الحراك، 
أو أعلنت عن مبادرات تنموية وانخرطت حتى في  -ونفذت و

لف عدٌد ، ُآ2010و  2008ين عامي إصالحات سياسية متواضعة.  ب
من لجان الحوار بالتفاوض مع قادرة الحراك، الذين حصل عدد منهم 
على وظائف ورواتب في محاولة الستمالتهم.  إال أن الحوار الذي 
جرى أثبت فشله؛ فقد رأى فيه الحراك محاولة لالستمالة، وليس جهدًا 

الحقيقي.  وعلى نحو حقيقيًا لمعالجة التهميش االقتصادي والسياسي 
مماثل، آان هناك بطء شديد في إطالق المبادرات التنموية التي عندما 

، وفشلت في تشجيع ملكية إستراتيجيةأتت لم تكن مرتبطة بأية رؤية 
ردت الحكومة على المطالب السياسية   41الجنوبيين لهذه المبادرات.

.  2008ين عام بمنح المزيد من الحكم الذاتي بالسماح بانتخاب المحافظ
إال أنه تم اختيار هؤالء من قبل مجالس محلية يسيطر عليها الحزب 

هكذا، وآحال العديد من مبادرات   42الحاآم ولم تنتخب مباشرة.
اإلصالح األخرى، فإن اإلجراء أتى متأخراً ولم يحقق الكثير من حيث 

  االستجابة للمطالب بتحقيق قدر أآبر من الحكم الذاتي والمساءلة.

 

بهم،  39 م، ورفعت روات ى عمله ة بعض ضباط الجيش إل أعادت الحكوم
  لى التقاعد من جديد بمعاش تقاعدي أعلى.ومن ثم أحالتهم إ

بوعدها.    الحكومة بتوفير الوظائف ثم لم تِففي حاالت أخرى، وعدت  40
د 2008وحدثت حالة بارزة في آذار/مارس    ات    ، عن ة مئ ما دعت الحكوم

ؤتمر للتوظيف في    طالشباب العا لين عن العمل في الجنوب إلى حضور م
ن ا    دًال م مالية.  وب ار الش ة ذم ا  محافظ اء بوعوده ائف،  بلوف وفير الوظ ت

ى   أعادت الحكومة الشباب إلى بيوتهم بخفي حنين، بعد اتهامهم باالفتقار إل
ذا الحادث    "القوة والوالء الضروريان للخدمة في الجيش اليمني".  أدى ه

افظتي لحج و       رة في مح ى اضطرابات خطي  ,Stephen Day.  انظر   إل
“Updating Yemeni National Unity: Could Lingering Regional 
Divisions Bring Down the Regime?”, Middle East Journal, 

vol. 62, no. 3 (Summer 2008), p. 429..  
ة عن عدد من       2010على سبيل المثال، في مطلع عام  41 أعلنت الحكوم

م،   مشاريع البنية التحتية التي من شأنها توفير فرص العمل في الجنوب.  ث
ان/ ي نيس رئيس صالح عن 2010إبريل ف ن ال ة  163، أعل مشروعًا بقيم

ى   147مليار ريال (حوالي  32تقديرية تبلغ  مليون دوالر) خالل زيارة إل
 Nicole Stracke and Mohammed Saifمحافظة حضرموت.  انظر    

Haidar, “The Southern Movement in Yemen”, Gulf Research 
Centre, April 2010.رين ي تش اني/نوفمبر  .  ف ، استضافت 2010الث

ة       ل الحدث، أنفقت الحكوم عدن دوري آأس الخليج العربي العشرين.  قب
دم          رة الق دة ومالعب آ ادق الجدي اء الفن ال في بن اليمنية قدرًا آبيرًا من الم
ة           اك أي خط ن هن م يك ه ل ة.  إال أن ي المدين ة ف ق العام ين المراف وتحس

ة، وتعرض     الستدامة السياحة أو االستثمار في ادق اآلن خالي المدينة.  الفن
لحة  ين الجماعات المس ال ب دمار بسبب القت ى ال ين إل ي أب د ف تاد الجدي الس
در            د الق م تبدي ة أخرى، وت ة من جه ة والحكوم دة من جه المرتبطة بالقاع

  األآبر من االستثمارات.
حصل المؤتمر الشعبي العام على انتصاٍر آاسح في انتخابات المجالس   42
  ، بما في ذلك في الجنوب.2006حلية عام الم
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آرد على قمع الحكومة وعدم قدرتها على معالجة المظالم، بدأ الحراك 
.  أما األسباب 2008بالدعوة علنًا الستقالل الجنوب أواخر عام 

الحقيقية الكامنة وراء هذا التحول فتبقى موضع جدل.  سياسي من 
أبين فسر األمر على أنه بشكل رئيسي نتيجة إلهمال النظام وعنفه: 

تسمع الحكومة مطالب الجنوب ألنه تم التعبير عنها  "في البداية لم
سلميًا، وواجهت الحراك السلمي بالقوة فقتلت آثيرين.  عندما يقتل 
شخص من أسرة، فإن األسرة ستنضم إلى الدعوة لالنفصال وقد 
تتحول إلى العنف.  لقد أدى هذا إلى قدٍر آبير من الكراهية في 

ة لقيادة جمهورية اليمن آخرون يحّملون المسؤولي  43الجنوب".
مع تنامي المشاآل والديمقراطية الشعبية السابقة.  طبقًا لهذا المنطق، 

االقتصادية في الجنوب، خصوصاً بين الشباب، استنتج قادة جمهورية 
 حاناليمن الديمقراطية الشعبية السابقين في الخارج أن األوان قد 

النسبة لقادة وبللتحريض على االضطرابات.  وعلى نحو مماثل، 
ولحج، فإن االنفصال سيوفر لهم الفرصة للحكم  الضالعمحليين في 

آثيرين من المرتبطين بالحراك اآلن وأخيرًا، فإن   44من جديد.
  45يزعمون بأن االستقالل آان هدفهم منذ البداية.

آان من الواضح أن  2009بصرف النظر عن السبب، فبحلول عام 
الستقالل الجنوب، وبدا أنها تكتسب الحراك أصبح حرآة شعبية تدعو 

المزيد من القوة.  في المظاهرات، رفع المشارآون علم جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية وهتفوا بشعارات مستقاٍة من الكفاح ضد 

: "برا برا يا استعمار" و "ثورة، ثورة، يا جنوب".  وأدى البريطانيين
.  يد من قمع الحكومةلى االستقالل إلى مزالتحول في الدعوات إ

، ولحج وأبين السالح الضالعوبالمقابل، حمل بعض أفراد الحراك في 
ضد الدولة.  في حين أن أغلبية احتجاجات الحراك ظلت سلمية، 
واستمر القادة بالتأآيد على التكتيكات السلمية، إال أنهم حذروا أيضًا 

الل.  باالستق تم االستجابة إلى مطالبهممن ازدياد حدة العنف إذا لم ت
حرآة سلمية يشكلون زال هؤالء  طبقاً ألحد قادة الحراك من عدن، "ال

تطالب باالستقالل إال أن الدعوات إلى العنف تزداد يوميًا.  القادة 
يقولون للشعب أن هذه ليست الطريقة المثلى، إال أن الشعب قد يختار 

   46".العنف دون هؤالء القادة

الحكومة المرآزية سلطة القوة، فإن  مع اآتساب الحراك لمزيد من
صحفي بارز من   47ي الجنوب تراجعت أآثر فأآثر.الضعيفة أصالً ف

أن الحكومة آانت تسيطر  2010عدن قدر في تشرين الثاني/نوفمبر 
% فقط من مجمل أراضي 10% من المدينة وعلى 60على حوالي 

 

نعاء،       43 ين، ص ن أب ارز م د ب ع قائ ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2010تشرين الثاني/نوفمبر 

ة، عدن،    44 مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظف في الخدمة المدني
  .2010تشرين الثاني/نوفمبر 

الحراك، صنعاء،   مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع عضوين في   45
اني/نوفمبر   رين الث راك،    2010تش وطني للح س ال ي المجل اء ف ؛ وأعض

  .2010عدن، تشرين الثاني/نوفمبر 
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وم من    47   في حين أن سيطرة الحكومة على أراضيها لم تكن مطلقة في ي
ًا آ  ا تاريخي ام، إال أنه ط"   األي يمن األوس ي "ال وى ف ت أق ز، وإب  –ان تع

ابقة        –والُحديدة  ة الشعبية الس يمن الديمقراطي ة ال ر  أوأراضي جمهوري آث
مما هي في المرتفعات الشمالية.  قبل ظهور الحراك، آان من الواضح أن 
الحكومة آانت تسيطر على اإلدارة واألمن في معظم مناطق الجنوب، مع  

  محافظة شبوة. استثناءات قليلة بارزة في

، لعالضاالجنوب.  الالفت أنها آانت تتمتع بسيطرة محدودة على 
  48.حي السعادةآذلك على أحياء معينة في عدن مثل ولحج وأبين، و

ة ميفي حين أن هذه التقييمات قد تكون مبالغًا بها، فإن السيطرة الحكو
آانت األآثر تقلبًا من سيطرتها على جميع المحافظات.   الضالععلى 

 2010نائب محافظ عدن، سلطان الشعيبي، قال في آانون الثاني/يناير 
الناس اشتكوا من أنه "ليس مؤخرًا، حيث ادعى بأن  الضالعزار  إنه

هناك سالم، وال تنمية وال حكومة.  لقد تخلت الحكومة المرآزية عّنا.  
الحزب االشتراآي اليمني األشخاص المسؤولون عن المحافظة هم 

أآدت أنه  الضالعمن عدن تقود سيارتها عبر  امرأة  49والحراك".
، فإنك ال ترى شرطة أو جيش الدولة.  الضالع"حالما أصبحت داخل 

إنهم على الحدود، وليس في الداخل.  في الداخل ال يوجد أحد سوى 
   50الناس الغاضبين".

ومنطقة ُتسمى ردفان في  الضالعمنذ بداية الحرآة، آان جنوب 
، باتت هذه 2010محافظة لحج المرآز العصبي للحراك.  بحلول عام 

قادة ألنصار الحراك.  أحد  به الكاملةالمناطق تحت السيطرة ش
الحراك في عدن ادعى بفخر أن الحكومة ال تسيطر على الجنوب 
خارج عدن.  بدًال من ذلك، على حد قوله، فإن الشعب يكتسب مزيدًا 
من السلطة، وفي هذه المناطق لم يعد هناك أي جريمة.  وفاخر قائًال 

   51يث حظره الحراك.بأن العلم اليمني لم يعد يرفرف خارج عدن، ح

بمرور الوقت، بدأ التمايز الثقافي واالختالف في الهوية يلعب دورًا 
 اتأآثر بروزًا في رواية الحراك.  باتت اإلشارات إلى االختالف

الثقافية بين ما يفترض أنه شمال "قبلي" و ما يعتقد أنه جنوب "مدني" 
اليمني.  واسعة االنتشار (رغم أنها مضللة) في الخطاب السياسي 

هذه االختالفات راسخة وال يمكن التوفيق أن أنصار الحراك يرون 
نصار الحراك بينها ويستحضرونها لتبرير الحاجة لالنفصال.  بعض أ

لة بأن الجنوبيين ليسوا يمنيين بل "عرب يذهبون إلى حد المجاد
جنوبيون".  هناك عدد من التنويعات على هذا االدعاء، إال أن الفكرة 

ية هي أن "اليمن" ليس اسماً لشعب أو أمة بل لمنطقة جغرافية األساس
تضم الجزء الواقع إلى الجنوب من الكعبة في مكة من شبه الجزيرة 
العربية، في السعودية.  وعلى هذا النحو فإن "اليمن" تضم أجزاء من 

واإلمارات العربية المتحدة وعمان؛ وسكان هذه البالد ال السعودية، 
م "يمنيين"، وينبغي أن ينطبق هذا على سكان "جنوب يعتبرون أنفسه

  شبه الجزيرة العربية".

أنصار هذا الرأي محقون في إشارتهم إلى أن المنطقة المسماة اآلن 
اليمن لم توجد قط آدولة موحدة بل احتلتها جماعات مختلفة، مثل 
العثمانيين، واألئمة الزيديين والبريطانيين.  ويمضون أبعد من ذلك 

قون اإلدعاء التاريخي المشكوك به وهو أن اسم "اليمن" لم فيطل
ر يستعمل لوصف الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية إلى أن غّي

االشتراآيون اسم "اتحاد جنوب الجزيرة العربية" إلى "اليمن 

 

  .2010مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  48
افظ    49 ب مح عيبي، نائ لطان الش ع س ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

  .2011آانون الثاني/يناير  23عدن، عدن، 
ة، عدن،     50 ة المدني مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظفة في الخدم

  .2010بر تشرين الثاني/نوفم
د في الحراك، عدن، تشرين           51 ا مجموعة األزمات مع قائ مقابلة أجرته

  .2010الثاني/نوفمبر 
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أحد مؤيدي الحراك قال، "فرض االشتراآيون هوية   52الجنوبي".
عن البريطانيين ثم، في عام  جديدة على الجنوبيين بعد االستقالل

إن إمكانية إطالق اسم   53، دخلوا في وحدة مع الشمال".1990
 "اليمن" على أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة ال

.  الجديد هو إعادة اسم "جنوب زال موضع جدل داخل الحراك
ب صّلالجزيرة العربية" في الخطاب العام والنقاشات العامة.  وهذا ي

مشاعر التمايز بين الجنوبيين ويجعل من الصراع الحالي أآثر 
  إشكالية.

، آان نفوذ 2011قبيل بداية الربيع العربي في آانون الثاني/يناير 
الحراك وشعبيته في الجنوب في تصاعد مستمر.  أججت التكتيكات 

التي استعملها النظام ضد المتظاهرين السلميين مشاعر  القمعية
ضد "المحتلين" الشماليين وعززت الدعم لالنفصال.  زد الكراهية 

"القضية الجنوبية"  على ذلك أن عدم استعداد الحكومة لالعتراف بـ
بجدية ومعالجتها بشكل خاص عززت من قوة أولئك الساعين إلى 
 54االنفصال الفوري، أو ما يسميه أعضاء الحراك فك االرتباط،

ط من خالل الحوار وأضعف موقف أولئك الداعين إلى حل وس
عضو بارز في الحراك وعضو في الحزب االشتراآي واإلصالح.  

معالجة المشاآل في ال يستطيع القادة الجنوبيون اليمني شرح قائًال: "
الشارع حتى تصبح صنعاء مستعدة لالعتراف بأن هناك مشكلة 
جنوبية. إذا حاولوا تهدئة الناس في الجنوب دون إظهار أن صنعاء 

سيعتبرون القادة الجنوبيين مجرد عمالء  بالمشكلة، فإن الناساعترفت 
   55للنظام".

بعبارة أخرى، ورغم المستويات المختلفة من االلتزام باالستقالل 
داخل الحراك، فإن رد صنعاء على االحتجاجات دفعت الكثيرين إلى 

باتت الدعوات ، 2010المعسكر المؤيد لالنفصال.  بحلول نهاية عام 
في تصاعد  –وليس إصالح أو تغيير النظام  –الستقالل من أجل ا
دت أنها تحظى بتأييد األغلبية في معظم مناطق الجنوب، بمستمر و

   56خصوصًا خارج عدن.

 

دي الحراك،        52 مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مجموعة من مؤي
دي الحراك، صنعاء،    2010عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  ؛ واثنين من مؤي

  .2010تشرين الثاني/نوفمبر 
دي الحراك وعضو في        مقابلة أجرتها مجم 53 وعة األزمات مع أحد مؤي

  .2010الحزب االشتراآي اليمني، صنعاء، تشرين الثاني/نوفمبر 
دًال من         54 ل يصرون ب ال يستعمل أعضاء الحراك مصطلح االنفصال، ب

طلح األول          إن المص م، ف بة له اط.  بالنس ك االرتب طلح ف ى مص ك عل ذل
  يفترض وجود الوحدة، وهو ما يرفضونه.

دي الحراك وعضو في        مقاب 55 لة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد مؤي
  .2010الحزب االشتراآي اليمني، صنعاء، تشرين الثاني/نوفمبر 

  الحالة الخاصة لعدن ستتم معالجتها أدناه. 56

IV.  "والقضية الجنوبيةاليمني الربيع "  

   2011انتفاضة عام   أ.

متقدمًا على المنحنى اإلقليمي فيما يتعلق باالحتجاجات لقد آان اليمن 
سلمية بأآثر من شكل.  بدأ الحراك آحرآة تستند إلى الحقوق ال

، قبل الربيع العربي 2006وتطالب باإلصالح في أواخر في عام 
إلى دعوات لمظالم والتحول لبفترة طويلة.  إال أن الترآز اإلقليمي 

حد من قدرتها بشكل حاد على استقطاب الدعم الوطني.   لالستقالل
رصة جديدة لعمل جماعي أوسع.  في ف 2011وفرت انتفاضة عام 

آانون الثاني/يناير، بدأت مجموعة صغيرة من الشباب ونشطاء 
المجتمع المدني، خصوصاً من صنعاء وتعز، حرآة احتجاجية تهدف 

  57وقادرة وأآثر خضوعًا للمساءلة.إلى بناء دولة ديمقراطية شاملة 
مع سقوط حسني مبارك في مصر في شباط/فبراير، اآتسبت 

حتجاجات زخمًا متزايدًا؛ وبحلول آذار/مارس انضمت إليها آتلة اال
إضافة إلى عدد من  58أحزاب اللقاء المشترك،المعارضة الرسمية، 

  المنشقين السياسيين والعسكريين.

 18آان السبب في حاالت االنشقاق الجماعي عن النظام أحداث 
مباني آذار/مارس المشؤومة، عندما تموضع أنصار صالح على قمم ال

وأطلقوا النار وقتلوا أآثر من خمسين متظاهراً أعزل في صنعاء.  في 
علي محسن األحمر، وهو من نفس قبيلة  لواءالتلك اللحظة، تحول 

صالح وحليفه طويل األمد، إلى المعارضة، وأعلن دعمه لحرآة 
االحتجاجات ما أدى إلى انقسام الجيش في البالد إلى معسكرين واحد 

رمى الزعيم معارض للحكومة.  وعلى نحو مماثل، مواٍل وواحد 
البارز لالتحاد القبلي الذي يضم قبيلة صالح نفسه، صادق األحمر (ال 

آما فعل عدٌد من تربطه قرابة بعلي محسن)، بثقله خلف المعارضة، 
   59السياسيين البارزين في الحزب الحاآم.

بدًال من ذلك  امات إلى تغيير النظام. سلم تؤدي هذه الموجة من االنق
تقطعه انفجارات للعنف بين  دخلت البالد في مأزق سياسي وعسكري

الدور البارز الذي لعبته األحزاب السياسية   60الفينة والفينة.
 

ات االنتفاضة، انظر     57  Crisis Group Middleلتحليل ألسباب ودينامي
East/North Africa Report N°102, Popular Protest in North 
Africa and the Middle East (II): Yemen Between Reform and 

Revolution, 10 March 2011..  
زاب   58 ة أح ن خمس ون م الف مك ارة عن تح ترك عب اء المش أحزاب اللق

دوي      زب الوح ي، والح تراآي اليمن زب االش الح، والح ة: اإلص معارض
عبي   وى الش اد الق ق واتح ري، والح عبي الناص ة الش زاب الثالث ة.  األح

ان       ا حزب وى الشعبية هم اد الق األخيرة بالكاد لها قاعدة شعبية.  الحق واتح
  زيديان صغيران.

آذار/مارس ديناميات االنتفاصة، انظر  18لتحليل لكيف غيرت أحداث  59
Crisis Group Conflict Risk Alert, “Yemen”, 23 March 2011..  

دالع العن 60 ى ان ة عل رز األمثل ذ أب ارس تضم صدامات  18ف من آذار/م
والين   ل الم ال القبائ ة لصالح ورج ة الموالي كرية واألمني وات العس ين الق ب

شخصًا   150/مايو، والتي قتل خالل أآثر من أيار 23لصادق األحمر في 
ة          ار مؤقت بوساطة سعودية؛ وقمع الحكوم والتي انتهت بوقف إطالق ن

 50/مايو، حيث ُقتل أآثر من  ارأي 30و 29للمتظاهرين في مدينة تعز في 
ة   ل المناهضين للحكوم ال القبائ ل رج ي حم ات، والت شخصًا وجرح المئ
ل         ع داخ جد الواق اهرين؛ وقصف المس ن المتظ دفاع ع الح لل دها الس بع
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األعضاء السابقين في الحلقة الموجودة، خصوصًا اإلصالح، و
وأحبط العديد من المحتجين األصليين  االنتفاضةد الداخلية للنظام عّق

ينظرون إلى هؤالء على أنهم ملتحقين متأخرين باالنتفاضة الذين 
وجزء من الوضع الراهن الذي يطمحون إلى تغييره.  زد على ذلك أن 
اندالع الصراع العنيف المتقطع بين أنصار النظام من جهة وقوات 
علي محسن، وميليشيات اإلصالح ورجال القبائل الموالين لصادق 

سلمية التي لها على االحتجاجات الاألحمر من جهة أخرى ألقت بظال
  تستمر في سائر أنحاء البالد.

في حين أن شباط/فبراير وآذار/مارس شكال عالمتين بارزتين بالنسبة 
لالنتفاضة، حيث وفرا فرصًا جديدة للتعاون على طرفي االنقسامات 
المناطقية، والطائفية والسياسية، فإن عشرة أشهر من االحتجاجات 

مصحوبة بصراعات داخل النخب، أضعفت الزخم المستمرة، وال
  61وقوضت احتماالت المضي نحو مرحلة سياسية انتقالية ضرورية.

رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل مجلس التعاون الخليجي، 
والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، واالتحاد األوروبي واألمم 

لطة، فإن المتشددين في إلنجاز انتقال سلمي للسالمتحدة للتوسط 
لن يتخلوا عن الخيار العسكري ويبدون عازمين على المعسكرين 

  هزيمة الطرف اآلخر.

وقت طويل التسوية االنتقالية التي المحتجون من جهتهم رفضوا منذ 
طرحها المجتمع الدولي والتي من شأنها أن تمنح صالح وعائلته 

الفية تقودها المعارضة.  الحصانة مقابل تخليهم عن السلطة لحكومة ائت
بدًال من ذلك، فهم يصرون علنًا على االستقالة الفورية للرئيس 
ومالحقته قضائيًا.  رغم ذلك، فإن العديد من المحتجين الشباب 
المستقلين يقولون بأنهم يقبلون اآلن باتفاقية لنقل السلطة وأن أحزاب 

ى رفض التسوية اللقاء المشترك هي التي تدفع المحتجين في الواقع إل
مع   62من أجل تعزيز موقع أحزاب المعارضة في المفاوضات.

قتصادية واإلنسانية، وتخرج استمرار المأزق، تسوء األحوال اال
    63أخرى من البالد عن سيطرة الحكومة الضعيفة أصًال. أجزاء

 

دة     3القصر الرئاسي في  حزيران/يونيو والذي أدى إلى إصابة صالح وع
ة، والت   راح بالغ رين بج ين آخ وميين رفيع ؤولين حك اة ي أدت إلمس ى وف

ة أشهر في        - رئيس مجلس الشورى –أحدهم  في حين قضى صالح ثالث
نه  أيلول 23السعودية للعالج قبل العودة إلى اليمن في  /سبتمبر، وهجوم ش

ى المتظاهرين العزل في صنعاء في         18أنصار النظام وقوات األمن عل
ه    أيلول ل خالل ذي قت ى    26/سبتمبر، وال ى ال شخصًا وأدى إل دامات ص أول

ك    ال ر وتل ن األحم ي محس ة لعل وات الموالي ين الق ي العاصمة ب رة ف مباش
ة في صدامات           د انخرطت الحكوم ك، فق ى ذل الموالية لصالح.  إضافة إل

ب و     ي أرح ة ف دين للمعارض ل المؤي ال القبائ ع رج ة م ممتفرق ا نه ، وهم
وابتين         ثالن ب ى الشمال من العاصمة وتم ان إل تراتيجيتين  إمنطقتان تقع س

  مدينة.لل
ة صادق     61 ين آل صالح وعائل ة ب ف أن الخصومات النخبوي ل لكي لتحلي

 Crisis Group Conflictاألحمر تقوض االنتقال السلمي للسلطة، انظر   
Risk Alert, “Yemen”, 27 May 2011..  

ين، تشرين          62 ة نشطاء ومنظم ا مجموعة األزمات مع ثالث مقابلة أجرته
  .2011األول/أآتوبر 

ع تش 63 ي مطل وبر ف دة إن  2011رين األول/أآت م المتح ر لألم ال تقري ، ق
اع         ود وارتف ة الوق ى المظاهرات، وأزم مزيجًا من الرد العنيف للنظام عل
ى            ة إل ل سوء التغذي ة مث د "حولت المشاآل المزمن ام آانت ق أسعار الطع
إن       انية الهشة أصًال، ف أزمة حادة.  رغم ذلك ومع تدهور األوضاع اإلنس

د على الحراك وعلى القضية الجنوبية لقد آان لالنتفاضة أثٌر معّق
جهة، توفر االنتفاضة مسارات جديدة للحل السلمي  بشكل أوسع.  فمن

للقضية الجنوبية.  إال أنها رفعت الرهانات أيضًا، مما يعزز من 
احتمال االنفصال في حال عدم التحرك.  من المؤآد أن حصيلة 
األزمة الوطنية السياسية العسكرية ستصوغ مصير الجنوب، آما أن 

الشمال سيؤثر على حصيلة  الحرآة الجنوبية إزاء األحداث فيموقف 
  االنتفاضة.

  تراجع دعم الحراك لالنتفاضة   ب.

في البداية سهلت االنتفاضة حدوث تعاون وتنسيق جديدين بين 
خصوصاً في  اء الحراك،المحتجين في الشمال والجنوب.  وافق أعض

في حضرموت على العمل مع المحتجين  عدن وفي مدينة الُمكال
شمال لتسريع انهيار النظام.  ووافقوا على أن المناهضين للنظام في ال

الدعوة إلى استقالل الجنوب ستقوض الهدف المباشر المتمثل في 
وذلك بتجزئة أصوات المعارضة وتقويض زخم ثورة تغيير النظام 

المحتجون في عدن الشباب.  في شباط/فبراير وآذار/مارس، وافق 
يمني خالل المظاهرات.  على عدم رفع علم الجنوب أو العلم ال الُمكالو

"ارحل" آما وافقوا على عدم ترديد شعارات معادية للوحدة بل 
وخالل هذا الوقت، انخرط   64وغيرها من التعابير الشائعة للثورة.

أعضاء الحراك وقادة االحتجاجات الشبابية في صنعاء وتعز في 
زد على ذلك أن   65موجة مكثفة من االتصاالت، والتنسيق والتعاون.

مستقلين وأعضاء األحزاب المعارضة في الجنوب وغير المرتبطين ال
بتنظيم االحتجاجات واالنضمام إلى المظاهرات  بدؤوابالحراك 

  المعادية للنظام.

األفراد أو رغم ذلك، فإن مستويات التعاون آانت متفاوتة.  بعض 
إلى الحراك لم تنزل العلم الجنوبي ولم تتوقف عن  المنتميةالجماعات 

حين تطور التنسيق في عوة إلى االستقالل.  زد على ذلك، وفي الد
 الضالعففي أجزاء أخرى من الجنوب، خصوصًا في  ،عدن والُمكال

بالنسبة ألولئك   66الحراك في المطالبة باالنفصال.وردفان، استمر 
الذين تعاونوا، فإن القرار آان تكتيكيًا إلى حد بعيد؛ فقد ظل هدفهم 

وبية من خالل االنفصال أو في الحد األدنى، من تسوية القضية الجن
خالل قدر أآبر من الحكم الذاتي.  أحد مؤيدي الحراك الشباب من 

 

ات ا ردد الجه ديم ت ق تق تية تعي دات اللوجس ن والتعقي دام األم ة، وانع لمانح
عف"،      رائح األض ى الش اعدة إل المس

www.irinnew.org/report.aspx?reortid=93883..  
راك،    64 ن الح بابي م د ش ع قائ ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق

ان/إبريل  نعاء، نيس راك، 2011ص تقلين للح دين مس ة مؤي ع خمس ؛ وم
ان/إبر  دن، نيس دن،   2011يل ع ارز، ع تقل ب حفي مس ع ص ؛ وم

ان/إبريل  ان/إبريل  2011نيس دن، نيس راك، ع ن الح بابي م د ش ع قائ ؛ وم
دن،         2011 دن، ع ي ع راك ف ي الح بابية ف ة ش د لمجموع ع قائ  28؛ وم

  .2011حزيران/يونيو 
ا             65 ي أجرته ابالت الت ر من المق اون في عدد آبي ذا التع تم التحقق من ه

ة     مجموعة األزمات مع أعض ادة في الحرآ اء في الحراك في عدن ومع ق
اء المشترك     االحتجاجية (سواء من القادة الشبابيين أو من قادة أحزاب اللق

  .2011المعارضة) في صنعاء، شباط/فبراير وآذار/مارس 
راك        66 دي الح ن مؤي ة م ع خمس ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق

ان/إبريل   دن، نيس تقلين، ع ة م 2011المس حافيين ؛ ومجموع ن الص
  .2011المستقلين، عدن، نيسان/إبريل 
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في منطقة المنصورة في عدن قال، "بعد سقوط النظام، سنستمر 
االحتجاج والسعي إليجاد حل للمشكلة الجنوبية.  قضيتنا قضية أرض 

رغبة يمني عبر عن أحد أعضاء الحزب االشتراآي ال  67وشعب".
مماثلة لتلك التي يعبر عنها الحراك وحذر من أن االنتفاضة آانت قد 

وحدة هشة: "بدأ الجنوبيون احتجاجاتهم بطلب الحرية، وليس  أنتجت
   68بسقوط النظام.  إنهم يريدون االستقالل، وليس اإلصالح".

تعاون بين قادة حرآة المنتصف نيسان/إبريل، بدأ ومطلع بين 
اج المناهضة للنظام والحراك بالتداعي.  المتظاهرون في عدن االحتج

قدموا عدة تفسيرات.  بعضهم يّدعي بأن اإلصالح بدأ بالهيمنة على 
مع  االحتجاج واستعدى المستقلين والمحتجين المتعاطفين أماآن

تحدثت مجموعة من المحتجين في عدن عن آيف أن   69الحراك.
لى مبادرات الشباب أعضاء في حزب اإلصالح اعترضوا ع

المستقلين الهادفة إلى تنظيم حمالت عصيان مدني في المدينة.  آما 
حدث في الشمال، تطورت الخالفات بين المستقلين ومؤيدي اإلصالح 
فيما يتعلق بالمفاوضات مع النظام حول نقل السلطة.  أحزاب 
المعارضة، بما فيها اإلصالح، أيدتهم في حين أن المستقلين طالبوا 

 9باالستقالة الفورية لصالح.  تصاعدت التوترات في عدن في 
نيسان/إبريل، عندما ُزعم بأن مؤيدي اإلصالح هاجموا ودمروا خيام 
المحتجين المستقلين في ساحة االحتجاج في مديرية آريتر.  طبقًا 
لشاب آان موجودًا في الساحة في ذلك الوقت، فإن مؤيدي اإلصالح 

ن واستولوا على المنطقة.  بعدئذ، انضم هو ضربوا الشباب المستقلي
   70وزمالؤه إلى الحراك.

هذا إضافة إلى أن المحتجين في الجنوب شعروا بخيبة األمل من 
التصريحات العلنية ألحزاب المعارضة وأفعالها في صنعاء.  على 
سبيل المثال، فقد شعروا باإلهانة بسبب عدم ذآر النشطاء في ساحة 

وا أسماء أولئك الذين أعندما قر كالحراألعضاء  التغيير في العاصمة
قتلوا في االحتجاجات السلمية.  وفي سياق مماثل، فإنهم امتعضوا من 

بأن القضية الجنوبية  71،حميد األحمر ،تعليق أحد قادة المعارضة
يمكن تسويتها خالل ثالث سنوات وذلك بضمان أن يكون الرئيس 

ين قدٌر أآبر من التمثيل ضمن للجنوبيالقادم من الجنوب وأن ُي
    72البرلماني.

 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، نيسان/إبريل  67
زب  68 ن الح راك م دي الح ع مؤي ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

  .2011االشتراآي اليمني، عدن، نيسان/إبريل 
مستقل من عدن، عدن،     مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع صحفي     69

  .2011 حزيران/يونيو
دن،         70 ر، ع ن آريت تج م ع مح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

  .2011نيسان/إبريل 
د        71 ل حاشد، عب اد قبائ حميد األحمر هو ابن مؤسس اإلصالح، شيخ اتح

د  ي مجلس شورى اإلصالح وأح د عضو ف ر.  حمي ن حسين األحم اهللا ب
الح      ام ص ريح لنظ م ص و خص اء.  وه ال األثري ال األعم ه  رج م أن ، رغ

ام     ي ع ل.  ف ت طوي ام لوق ة للنظ ة الداخلي ن الحلق زءًا م انوا ج رته آ وأس
  برز آأحد الممولين النشطين لالنتفاضة. 2011

راك،        72 دي الح ن مؤي ة م ع ثالث ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق
ان/إبريل  دن، نيس دن،   2011ع دن، ع ن ع ارز م حفي ب ع ص ؛ وم

د،   .  لمزيد من الت2011حزيران/يونيو  عليقات الجنوبية على تصريح حمي

أخيرًا، وربما األآثر أهمية، فإن المحتجين في الشمال والجنوب فشلوا 
في التوصل إلى اتفاق حول موقع القضية الجنوبية على جدول 
األولويات في الفترة االنتقالية بعد سقوط النظام.  خالل االجتماعات 

هم ءاء، سأل الجنوبيون زمالالتي ُعقدت بين ممثلي الشباب في صنع
الشماليين حول ما سيحدث بعد ذهاب صالح.  طالبوا بضمانات خطية 
بأن القضية الجنوبية ستحظى باألولوية فوق جميع المسائل األخرى؛ 
وبعضهم أراد تأآيدات بقيام حوار منفصل بين الشمال والجنوب، بدًال 

وطني الذي يجمع من التعامل مع القضية الجنوبية في سياق الحوار ال
جميع المعنيين من سائر شرائح الطيف السياسي والمناطقي.  في 
المحصلة، وطبقًا للشباب الجنوبيين، فإن قادة االحتجاجات الشماليين 

  73ترددوا في االنخراط في التفاصيل أو في إعطاء وعود خطية.
وعلى نحو مماثل، فإنهم رفضوا تشكيل مجلس شبابي يتساوى فيه 

   74شمال والجنوب.تمثيل ال

بعض النشطاء الشماليين جادلوا بأنهم آانوا قد تحرآوا للقبول 
بالتطلعات الجنوبية، وقال أحدهم ممن شارآوا في المفاوضات بأن 

 مكتوبةالتزامات واضحة و قدمواالمتظاهرين الشماليين آانوا قد 
  بالترآيز على القضية الجنوبية.

ام التعاون تكمن في حقيقة أنه، في المحصلة، فإن العقبة الرئيسية أم
وبحلول نيسان/إبريل، خشي الجنوبيون من أن الثورة قد تفشل وأنها 
آانت قد خضعت للمساومة من قبل أحزاب المعارضة وأعضاء 
الحلقة الداخلية في النظام مثل علي محسن.  آما رفض الشباب 
الشماليون إعطاء األولوية للقضية الجنوبية على جميع المسائل 
الضاغطة مثل الصراع الحوثي أو إعطاء وعد للنشطاء الجنوبيين 

  75بإجراء استفتاء على الوحدة في النهاية.

بعد مقابلة مع قادة االحتجاج الشماليين، قال أحد الممثلين الجنوبيين: 
 هنية حكامهم.  بعد االجتماع، قرر"الشباب في الشمال لديهم نفس ذ

ناشط جنوبي   76المنفصلة". الشباب الجنوبيون المضي في طريقهم
  الذي حصل على النحو التالي:ص التغير آخر يعيش في صنعاء لّخ

قبل الثورة، آان الحراك األآثر نشاطًا في الشارع، في حين أن 
تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض آان ضعيفًا.  ثم أتت 
الثورة وأصبح الشباب المستقلون نشطين.  اللقاء المشترك دعم 

 –رة، وآذلك فعل الحراك.  لكن بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع الثو
نشأ عراك حول العلم الجنوبي.  وأفضى هذا إلى اتفاق  –في آذار 

يستعمل الحراك العلم في المظاهرات.  إال أنه، وبعد ذلك  بأّال
مباشرة، بدأ اإلصالح برفع علم الوحدة، مما أغضب الحراك.  

رع في عدن.  ثم بدأ اإلصالح آان لذلك أ ثر سلبي على الشا
نه ليس هناك قضية جنوبية.  أثار هذا المخاوف في إبالقول 

 

 Hamid al-Ahmar Speaks on Southern Issue”, National“انظر  
Yemen, 16 April 2011..  

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد قادة الحراك من عدن، عدن،     73
  . 2011نيسان/إبريل 

دن،          74 ن ع راك م ادة الح د ق ع أح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011ء، نيسان/إبريل صنعا

باب، صنعاء،   75 د النشطاء الش ع أح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011تشرين األول/أآتوبر 
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الجنوب، واآلن بدأ الحراك برفع العلم الجنوبي مرة أخرى في 
المظاهرات.  آان ذاك خطأ أحزاب اللقاء المشترك، وليس خطأ 
الحراك.  اآلن هناك اتفاق في الجنوب بأن على النظام أن يرحل، 

يس هناك اتفاق حول حل القضية الجنوبية.  هناك قدٌر آبير لكن ل
من الحساسية في الجنوب من أن الشماليين ال يفهمون القضية 

  77الجنوبية.

تنامت االختالفات وانعدام الثقة بمرور الوقت، وبحلول أواخر 
نيسان/إبريل تالشت الحماسة األولية حول التنسيق مع الشمال.  وبدأ 

أنحاء الجنوب يدعون صراحة ومرة أخرى  المحتجون في سائر
لالنفصال.  بحلول أواخر حزيران/يونيو، بات العلم الجنوبي  يظهر 
في آل مكان تقريبًا في معظم مناطق عدن، خصوصًا في مديريات 
آريتر، وخورمكسر والمنصورة.  في هذه المناطق، استعملت مواقف 

العلم الجنوبي ُزينت أماآن التجمع بالباصات آمنصات لالحتجاج و
وشعارات االستقالل.  بحلول حزيران/يونيو، آان الحراك قد أعاد 
ه يفرض دوره المرآزي في تعبئة الشارع.  في حين أن معظم مؤيد

الزالوا يدعون إلى سقوط النظام، فإنهم أوضحوا بأن تغيير النظام 
الزال البعض يعتقد بأن سقوط   78وحده لن يحل القضية الجنوبية.

كون خطوة في االتجاه الصحيح، ويفتح الباب للحوار مع صالح سي
الشمال حول شروط الوحدة.  إال أن هناك آخرين مقتنعين بأن 
االنتفاضة مسألة شمالية بحتة لن يكون لنجاحها أو فشلها أي أثر على 

   79هدفهم المتمثل في االنفصال.

  البحث المضني عن صوت جنوبي موحد ج. 

وبيون الذين يعيشون في الجنوب وفي على مدى سنوات، آان الجن
الخارج أعلى صوتًا من الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال، 

ن هذا يعكس حقيقة بأخصوصاً في صنعاء.  شرح محلل سياسي بارز 
آي تعبر عن  أن المجموعة األولى آانت تتمتع بفضاء سياسي أرحب

ن فوآرائها؛ في حين أن معظم الجنوبيين في صنعاء هم موظ
فرصة  االنتفاضةرت وّف  80ن وبالتالي يواجهون قيودًا أآبر.وكوميح

لتغيير ذلك.  وبأآثر من طريقة، فإن االحتجاجات المناهضة للنظام 
آسرت حاجز الخوف، ووسعت النطاق المسموح به للنقاش.  في هذا 
المناخ الجديد، بدأ الجنوبيون القاطنون في الشمال باالجتماع، والتنظيم 

  في النقاش األوسع حول المستقبل السياسي للجنوب.والمشارآة 

، شكل الجنوبيون في 2011نيسان/إبريل  11في اجتماع عقد في 
صنعاء من سائر مكونات الطيف السياسي مجموعة سموها "أبناء 
المحافظات الجنوبية في صنعاء".  وآان هدفها متواضعًا يتمثل في 

 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، حزيران/يونيو  77
ة من أعضاء الحراك       78 في   مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ثالث

ات س ق نعامجل ان/إبريل، ص والي 2011ء، نيس اء  25؛ وح ن أعض م
ه  اطفين مع راك المتع ات  الح س ق ي مجل ان/إبريل  ف دن، نيس ؛ 2011، ع

والي  ه   30وح اطفين مع راك أو المتع اء الح ن أعض ات  م س ق ي مجل ، ف
  .2011عدن، حزيران/يونيو 

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد قادة الحراك في عدن، عدن،     79
  .2011نيسان/إبريل 

وبي يعيش في          80 ل سياسي جن مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع محل
  .2011صنعاء، صنعاء، تموز/يوليو 

ين ويقدم التوعية فيما توفير منبر غير رسمي يمكن أن يجمع الجنوبي
 نحو أآثر تحديدًا، فقد شرح منظمو يتعلق بالقضية الجنوبية.  وعلى

المجموعة أن الوقت قد حان للتعريف بالقضية الجنوبية على نطاق 
أوسع وإطالق نقاش بشأن السياسات حول الحلول المناسبة من أجل 

فإنه ارآين، التأثير في اإلصالحات الدستورية المستقبلية.  وطبقاً للمش
تشارك فيه جميع جماعات  1990من نوعه منذ عام اجتماع أول آان 

في تجمع  –من مختلف المناطق والمناظير السياسية  –الجنوبيين 
واحد.  في الماضي، آانوا يناقشون السياسة في تجمعات غير رسمية 

والتي آانت تستند أساسًا إلى االنتماء  81منفصلة، مثل مجالس القات،
ي أو المناطقي.  زد على ذلك أن الرئيس صالح آان يحرص الحزب

دائمًا على التعامل مع آٌل من هذه الجماعات على نحو منفصل وليس 
   82آكتلة جنوبية واحدة.

حضروا اجتماع شخص  600ما فاجأ المنظمين هو أن حوالي 
" في صنعاء في نيسان/إبريل.  في ختام االجتماع، جنوبي صنعاء"ا

بيان يدعم حل القضية الجنوبية "بشكل عادل وُمرٍض أصدروا مسودة 
للجنوبيين".  وبين أشياء أخرى، أعلنوا دعمهم للمظاهرات 
واالعتصامات السلمية، وأدانوا عنف النظام وأآدوا على الدور 
اإليجابي والسلمي الذي لعبه الحراك في الصراع ضد الظلم.  

أخذ في االعتبار ي أنوأصروا على أن أي ترتيب سياسي جديد ينبغي 
  القضية الجنوبية.  وبشكل أآثر تحديدًا، قالوا: 

يجب أن يضمن أي اتفاق سياسي قادم يتعلق بالنظام السياسي في 
اليمن دورًا أساسيًا وفعاًال للمشارآة الجنوبية، بما في ذلك األخذ 
بعين االعتبار المساحة، والثروات والساحل الطويل.  آما ينبغي 

شراآة موسعة داخل المؤسسات المدنية،  أن يتضمن تأسيس
واألمنية والعسكرية، إضافة إلى مشارآة أبناء المحافظات 
الجنوبية في إدارة شؤونهم المحلية، إضافة إلى مشارآتهم في 
مؤسسات الدولة المرآزية.  يجب أن يتم تضمين االعتبارات 
اآلنفة الذآر في العقد االجتماعي الجديد الذي يحكم مستقبل 

  83يمن.ال

آان البيان جريئاً في تأآيده على أن القضية الجنوبية، وخصوصاً مبدأ 
المشارآة والشراآة، ينبغي  معالجتها في أي ترتيب سياسي.  عالوة 
على ذلك، فقد آان صريحاً في دعمه لما سماه ثورة الشباب واحترامه 

من التفاصيل  للحراك.  رغم ذلك، فإن البيان خالللنشاط السلمي 
تعلقة بالخيارات المرتبطة بالسياسات، وهو انعكاس لتنوع الجماعة.  الم

شرح المشارآون أنه في حين أن البعض آان حريصاً على القول بأن 
النظام هو مصدر مشاآل الجنوب، فإن آخرين فضلوا االعتراف 

 

ون في          81 ر مخدر خفيف يمضغها اليمني ارة عن أوراق ذات أث القات عب
زءًا محور   ات ج الس الق ر مج ة.  وتعتب الس اجتماعي اة يمج ي الحي ًا ف

الس ا    د مج بالد.  وتعق ة لل ية واالجتماعي داء   السياس د الغ ًا بع ات عموم لق
ذه      وفر ه وارع.  وت ي الش ى ف ب أو حت ازل، والمكات ي المن رة ف مباش
ادل          الم وتب ن المظ ر ع تم التعبي ث ي ار، حي ادل األفك ًا لتب الس مكان المج

  األحاديث.
ا م  82 ة أجرته ة "    مقابل ي جماع و ف ع عض ات م ة األزم اء أجموع بن

  .2011و المحافظات الجنوبية في صنعاء"، صنعاء، تموز/يولي
ة بصنعاء"،        83 اء المحافظات الجنوبي اء الموسع ألبن "بيان صدر عن اللق

ان/إبريل  11 ن  2011نيس خة م ى نس ات عل ة األزم لت مجموع ، حص
  .2011"، صنعاء، حزيران/يونيو جنوبيي صنعاءعضو في "
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بأهمية القضية الجنوبية دون توجيه انتقاد مباشر للنظام.  وبطريقة 
بية دعموا االنفصال في حين أن آخرين دافعوا عن مماثلة، فإن األغل

الشراآة الكاملة بين الشمال والجنوب في إطار الوحدة.  بشكل عام فقد 
حظيت فكرة الفيدرالية آحل وسط بالترحيب، لكن في النهاية اختارت 

عدم االلتزام بخيار واحد في السياسات؛ وبدًال من ذلك،  المجموعة
"ما يريده الشعب  –غموضًا  عبرت عن دعمها لفكرة أآثر

    84الجنوبي".

" انفتاح الفضاء السياسي، وهو بحد جنوبي صنعاءيعكس ظهور "ا
آان الجنوبيون .  في الماضي، 2011ذاته أحد منتجات انتفاضة عام 

أما في داخل وخارج البالد على حٍد سواء قد سعوا لتنسيق مطالبهم، 
نسيق أنشطتهم بإيقاع أسرع.  بت واوبدأاآلن فباتوا يشكلون طيفًا أوسع 

 تجمعاتواحدًا من  " يشكلونجنوبي صنعاءهذا المعنى، فإن "وب
.  ويشكل يالمنظور الجنوبعديدة مترابطة تحاول توضيح ودعم 

اجتماعان عقدا مؤخرًا خارج اليمن جزءًا من نفس الظاهرة.  
االجتماع األول، الذي عقد في القاهرة في أيار/مايو، آان مرتبطًا 

والمشارآة.  وقد  األفكارشكل وثيق باجتماعات صنعاء من حيث ب
شخص  100بما في ذلك  قائد، وناشط ومثقف، 200جمع أآثر من 

يقيمون في اليمن.  وقاد االجتماع علي ناصر محمد وحيدر العطاس، 
   85اللذان يعتبران من أبرز القادة الجنوبيين في المنفى.

تماع القاهرة موقفًا واضحًا على عكس اجتماع صنعاء، فقد اتخذ اج
حول الحصيلة السياسية النهائية.  وخرج بوثيقة بعنوان "رؤية جنوبية 
لحٍل شامل لألزمة الراهنة في اليمن" اقترحت دولة فيدرالية مكونة 

شمالي وجنوبي.  ويكون لكل إقليم الحق في تشكيل برلمان  إقليمينمن 
وثرواته الطبيعية، وفي مستقل وممارسة السلطة الكاملة على موارده 

نفس الوقت يدعم الموازنة الفيدرالية طبقًا لنسبة متفق عليها سلفًا.  
وآانت الفرضية التي انطلقت منها الوثيقة أن االتحاد الحالي الٍغ 
وباطل، وأن استمرار الوحدة ينبغي أن يكون خيارًا بين دولتين 

طلب الرئيسي في حين أن البيان عّبر بوضوح عن دعم الم  86سيدتين.
األزمات الرئيسية فإنه جادل بأن حل  –إسقاط النظام  –لثورة الشباب 

للبالد يتم فقط من خالل منح األولوية للقضية الجنوبية وإعادة صياغة 
   87الوحدة من خالل دستور جديد يستند إلى مبادئ فيدرالية.

آان اجتماع القاهرة أول اجتماع من نوعه يعقد خارج البالد؛ 
ون فسروا دعمه للفيدرالية على أنه حلٌ وسط بين نظام وحدوي وآثير

واالنفصال الفوري.  يبدو أن المقترح اآتسب بعض الدعم منذ ذلك 
 

اء      84 ة "أبن ي جماع اء ف ع أعض ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
نعا   ي ص ة ف ات الجنوبي و  المحافظ نعاء، تموز/يولي ذ 2011ء"، ص .  ومن

نيسان/إبريل، حيث    28االجتماع األول، التقت المجموعة مرة أخرى في 
ن   ر م رة أآث ذه الم مت ه يقيًا   1000ض ًا تنس ت مجلس ارك وانتخب مش

  للتواصل مع الجنوبيين والتوعية بالقضية الجنوبية.
ذين حضروا االج   85 د ال ع أح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته اع، مقابل تم

  .2011صنعاء، حزيران/يونيو 
ي   86 نستعمل المجموعة "الدولة الفيدرالية" في مقترحها لكن يبدو أنها تعن

ة لتوضيح المصطلحات   ة ملح اك حاج ة.  هن ى الكونفدرالي رب إل يئًا أق ش
  والخيارات التفصيلية لالمرآزية.  

يمن"،      87 ي ال ة ف ة الراهن امل لألزم ل الش ة للح ة جنوبي ايأيار"رؤي و /م
نعاء،     2011 ي ص ا ف خة منه ى نس ات عل ة األزم لت مجموع ، وحص

  .2011حزيران/يونيو 

الحين ويتمتع أيضًا بتأييد القيادة الجنوبية في المنفى، وشرائح من 
الحراك وحتى الموظفين الحكوميين الجنوبيين الذين يعيشون في 

  88صنعاء.

نوبيون الذين يدعمون االستقالل الفوري عقدوا اجتماعًا المنفيون الج
منفصًال في بروآسل في نهاية تموز/يوليو، ترأسه الرئيس السابق 
لليمن الجنوبي علي سالم البيض.  وانسجامًا مع إعالناته السابقة، 
رفض المؤتمر ما سماه االحتالل الشمالي للجنوب و "أآد على الحق 

االحتالل وتحقيق االستقالل التام غير  المطلق للشعب بالتحرر من
المنقوص طبقًا لإلرادة الشعبية الشمالية، ودون أي تدخل خارجي".  
وفي محاولة إلسباغ صيغة شمولية، أآدت الوثيقة باستمرار على 
الحوار والتسامح بين الجنوبيين.  إال أن الشمولية التي دعت إليها 

الهدف المشترك المتمثل  اقتصرت على الجنوبيين الذين يشترآون في
في االستقالل.  آحال سابقيه في صنعاء والقاهرة، فإن هذا االجتماع 

 ط الجنوبي.  واقترح تشكيل "مجلس تحضيريسعى لتنسيق النشا
أعلى" لتمهيد الطريق الجتماع وطني حول القضية الجنوبية ُيعقد في 

جة وقت غير محدد في المستقبل.  زد على ذلك أنه أآد على الحا
للتواصل بين أولئك الذين يكافحون من أجل االستقالل داخل اليمن 

  89وقادة المجلس التحضيري في الخارج.

وتستمر الجهود لتوحيد الصوت الجنوبي.  عقد مؤتمر آخر في القاهرة 
أيلول/سبتمبر بغية تحضير األرضية الجتماعٍ آبير يعقد  27 و 26في 

صدر المشارآون في في المستقبل حول الموقف الجنوبي.  وأ
المؤتمر، بمن فيهم علي ناصر محمد وحيدر العطاس، بيانًا ختاميًا 
يؤآد على دعمهم إلسقاط النظام والتزامهم بتضمين القضية الجنوبية 

رغم ذلك، فقد رفض البيض   90في جميع المفاوضات السياسية.
الحضور آما أن دعاة االستقالل الفوري انتقدوا االجتماع وعبروا عن 

للقبول  الستعدادهمإحباطهم إزاء قيادات مثل علي ناصر والعطاس 
بالخيار الفيدرالي والعمل مع المعارضة المكونة من أحزاب اللقاء 

  91المشترك.

  مساران: االنفصال والفيدرالية  د.

آما رأينا، فإن النشاط السياسي في الجنوب بدأ بالترآيز على مسارين 
نفصال الفوري أو فيدرالية تتكون من محتملين للتقدم إلى األمام: اال

إقليمين.  الخيار األول، الذي يدعمه علي سالم البيض، يتمتع بشعبية 
 

در         88 د وحي ر محم ي ناص ع عل ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق
اهرة،   اس، الق و  17العط ي     2011تموز/يولي باب ف ادة الش د ق ع أح ؛ وم

عضوًا من الحراك،     20؛ وحوالي  2011الحراك، عدن، حزيران/يونيو 
ٍس ل  ي مجل و   ف دن، حزيران/يوني ات، ع ة   2011لق ي جماع اء ف ؛ وأعض

و   ات، صنعاء، حزيران/يوني ي مجلس للق ة، ف اء المحافظات الجنوبي "أبن
2011.  

ي  89 وب ف اء الجن اوري ألبن اء التش ن اللق ادر ع امي الص ان الخت "البي
و  26بروآسل"،  ى 2011حزيران/يوني ات عل ة األزم ، حصلت مجموع

  .2011يونيو نسخة منه في صنعاء، حزيران/
90  Mohammad bin Sallam, “Southern Movement divided 

over future role”, Yemen Times, 5 October 2011..  
دى  91 يس المنت ى، رئ د مثن ع أحم ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

الديمقراطي لليمن الجنوبي في الواليات المتحدة، وهي مجموعة تدعو إلى 
  .2011ن األول/أآتوبر استقالل الجنوب، تشري
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قوية بين العديد من جماعات الحراك.  داخل اليمن، يلقى صدًى قويًا 
، وهما المنطقتان اللتان خسرتا السلطة بعد ولحج الضالعفي محافظتي 

لقاعدة األساسية لدعم الحرآة وشكلتا ا 1994الحرب األهلية عام 
  الجنوبية منذ بدايتها.

الذي وجد دعمًا، قبل  –، فإن الخيار الفيدرالي في نفس الوقت
آبيراً من  االنتفاضة، فقط بين بضعة مثقفين جنوبيين، لم يجتذب عددًا

بدأ  –بشعبية على اإلطالق في الشمال  أعضاء الحراك ولم يحظ
الجنوبيين.  ويضم هؤالء جزءاً من  يحظى بالتأييد من طيف واسع من

الحراك، إضافة إلى قادة بارزين ومؤثرين في المنفى مثل علي ناصر 
محمد وحيدر العطاس.  وبهذا المعنى، فإن إحدى التبعات الهامة 

تمثل في وضع الفيدرالية على طاولة المساومة آمسارٍ جاٍد تلالنتفاضة 
ألرياني، المحلل المستقل وقابل للحياة نحو المستقبل.  عبد الغنى ا

  البارز، قال:

ل.  في البداية آان لقد مرت القضية الجنوبية في مرحلة تحّو
الناس يدعون لالستقالل إال أنهم عرفوا بأن ذاك آان هدفًا غير 

 إستراتيجيةواقعي.  آانوا يفعلون ذلك بسبب اليأس وآجزء من 
تغيرت األمور تفاوضية للفت األنظار إلى القضية الجنوبية.  اآلن 

وبات احتمال االستقالل موجودًا.  وهذا يجعل الناس يفكرون في 
خياراتهم.  البعض يقول إنهم إذا استطاعوا أن يحصلوا على 

فإن  –مثل الفيدرالية  –جيدة بما يكفي من خالل الوحدة  ةصفق
   92ذلك سيكون آافيًا.

غلبية إذا آان الخيار الفيدرالي سيكون مقبوًال من قبل أ أما ما
يبقى سؤاًال دون إجابة حتى فإنه الجنوبيين، أو بين أغلبية اليمنيين، 

  اآلن.

ثمة خيار ثالث يتمثل في تنظيم البالد في أربعة أو خمسة أقاليم 
بشعبية أوسع في الشمال وقد يحظى أيضًا بالشعبية  يحظىفيدرالية 

ض األحزاب المؤيدة للوحدة بقوة، بما في ذلك اإلصالح المعار لدى
   93والمؤتمر الشعبي العام الحاآم.

 

  .2011حزيران/يونيو  21مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء،  92
  ثمة مناقشة أوسع للخيارات الفيدرالية واالستقالل أدناه. 93

V.  الالعبون الرئيسيون  

بالنظر إلى التغيرات العميقة التي جرت للنظام السياسي، فإن تصنيف 
مجموعات المعنيين يشكل تحديًا من نوع خاص.  إن التصنيفات 
المدرجة أدناه تمثل أحد احتماالت هذا التصنيف، وربما تتغير اعتمادًا 

أن هناك تنوعًا في حين   94ي تتخذه العملية السياسية.على المسار الذ
هائًال داخل آل تصنيف، فإن آل مجموعة لديها موقف معلن إزاء 
السياسات المتعلقة بالجنوب ودورًا هامًا تلعبه في تسوية القضية 

  الجنوبية.  

  المؤتمر الشعبي العام الحاآم  أ.

أآثر شبهًا بآلية  يمثل المؤتمر الشعبي العام مظلة شاملة وواسعة
لتوزيع الرعاية والمحسوبية منها بالحزب السياسي الذي يمتلك 
أيديولوجية ومواقف واضحة.  معظم المسؤولين الحكوميين الكبار هم 
أعضاء أيضًا في المؤتمر الشعبي العام، حيث أن هذا يجمع بين 
 فرصة تقديم الرعاية والمحسوبية والتعبير عن الوالء للنظام.  رغم أن

ة حول القضية الجنوبية، المؤتمر الشعبي العام يستوعب مناظير مختلف
ه متوحدون فعليًا في التعبير عن موقف مؤيد للوحدة.  فإن أعضاء

بالنسبة لألغلبية العظمى، فإن ذلك يشكل خطًا أحمر، وإنجازًا مقدسًا 
ال يمكن التشكيك به.  حتى األعضاء الجنوبيين فيه يدعمون 

ياق الوحدة.  رغم المخاطرة بالتبسيط المفرط، اإلصالحات في س
يمكن القول بأن الجنوبيين المتحالفين مع النظام يتحدر معظمهم من 
أبين وحضرموت وشبوة وهم جزء من مجموعة علي ناصر، 

يمكن المجادلة بأن هؤالء استفادوا من الوحدة أآثر من   95الزمرة.
ج.  رغم أن ولح الضالعخصومهم، الطغمة، الذين يتحدرون من 

االنقسامات التاريخية ال تفسر دائماً المواقف السياسية، فإنه ينظر إليها 
من قبل اليمنيين بوصفها السبب الذي يدعو الجنوبيين الموالين 
للمؤتمر الشعبي العام لتفضيل الوحدة، في حين أن خصومهم 

  التاريخيين يدعون لالنفصال.

 

ام   94 إذا آان هناك عملية انتقالية سياسية، فإن مستقبل المؤتمر الشعبي الع
ال د، حيث أن آ ر مؤآ يكون غي اء المشترك س وعتين  وأحزاب اللق المجم

ة     ة نتيج ية مختلف ات سياس ي تجمع كل ف ودا للتش ما وتع ن أن تنقس يمك
االنتفاضة.  في حالة المؤتمر الشعبي العام، فإن ذلك قد بدأ بالفعل.  ويضم 

ون المنشقون إصالحيين حقيقيين ي دافها      ميل ى االنتفاضة وأه ديولوجيًا إل أي
ة الشيخ الراحل عبد اهللا علي محسن األحمر أو لعائل واءو/أو مؤيدين إما لل

يمكن أن تنقسم إذا جرى       اء المشترك ف بن حسين األحمر.  أما أحزاب اللق
تحوٌل نحو النظام البرلماني، حيث أن هذا التجمع نشأ بشكل أساسي نتيجة  

زع لتف   ذي ين ابي، ال ام االنتخ ن   ضالنظ يين، وم زبين السياس ام الح يل نظ
  لنظام.الحاجة لتشكيل تحالف ضد عدو مشترك هو ا

ع، صنعاء،        95 مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حكومي رفي
و  كل  2011تموز/يولي رة بش تبعدت الزم عينيات، اس ر التس ذ أواخ .  من

ف        ين مختل وازن ب ق الت الح لتحقي عى ص ث س لطة، حي ن الس دريجي م ت
ددًا       إن ع ك، ف بعض.  رغم ذل الفصائل الجنوبية واستعمالها ضد بعضها ال

ن    رًا م ام،        آبي ع النظ وة م الفين بق ون متح ة يظل ذه المجموع اء ه أعض
اتين          ًا له وب وفق ل الجن امات داخ ع االنقس ي وض ون ف تمر الجنوبي ويس

  المجموعتين.  
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إلى طيف واسعاً من اآلراء، أما تحت السطح، فإن هذا اإلجماع ينقسم 
بداية بإنكار أن هناك مشكلة جنوبية خاصة إلى االعتراف بها والسعي 
إلى تسويتها من خالل الالمرآزية.  بشكل عام، فإن األعضاء 
الشماليين في المؤتمر الشعبي العام أآثر ميًال إلنكار شرعية القضية 

المحرك الوحيد  الجنوبية والتأآيد على المصاعب االقتصادية بوصفها
وثمة أقلية مقتنعة، أو تجادل على األقل، بأن الحل يكمن في للصراع.  

درجة أآبر من المرآزية.  وهكذا، قال مسؤول عسكري رفيع 
ع في التحرك نحو تنفيذ الحكم المستوى بأنه يشعر أن اليمن تسّر

المحلي.  ومن وجهة نظره، فإن تعزيز الهويات المحلية من خالل 
زية يعيق الجهود الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية مرآزية الالمرآ

أعضاء آخرون في المؤتمر الشعبي العام من الشمال   96فعالة وقوية.
والجنوب يقرون بالتحديات الفريدة التي يواجهها الجنوب وينزعون 
للدعوة إلى منح سلطات أوسع لإلدارة المحلية إلدارة شؤونها اإلدارية 

ن هناك آخرين يدعون، أو على األقل منفتحون على والمالية.  إال أ
  97مناقشة، الخيارات الفيدرالية.

فإن المؤتمر الشعبي العام يدعم الالمرآزية السياسية رسميًا، 
، وبعد قدٍر 2011واالقتصادية بشكل آبير.  في آانون الثاني/يناير 

آبير من محاوالت حشد الدعم من قبل دعاة الالمرآزية، قدم الحزب 
جموعة من التعديالت الدستورية للبرلمان، بما في ذلك تعديل من م

شأنه أن يسمح بقدر أآبر من السلطات لإلدارة المحلية.  إال أن الحزب 
سحب في وقت الحق التعديالت التي قدمها من طرف واحد، والتي 
تضمنت بندًا يسمح لصالح بالترشح مرة أخرى للرئاسة، بناءًا على 

إلى ذلك، وقبل االنتفاضة أجرت لجنة  ةإضافرك.  طلب اللقاء المشت
تابعة للمؤتمر الشعبي العام دراسة قادها عبد اهللا غانم، وهو شخصية 

  لمعالجة القضية الجنوبية. إستراتيجيةبارزة من عدن، لوضع 

دعت الخطة التي وضعت، بين أشياء أخرى، إلى قدر أآبر من 
األراضي، والتمثيل  الالمرآزية، واالنتخابات المحلية، وإصالح

المتساوي لكل محافظة في المجلس األعلى للبرلمان، والتصويت 
النسبي، والسيطرة المحلية على الموارد.  وآجزء من جهد فوري 
لمعالجة مشاآل الجنوب، وضعت خطة لنقل عدة وزارات من صنعاء 
إلى عدن، بما في ذلك وزارات األسماك، والتجارة والنقل والسياحة.  

الحكومة قبل االنتفاضة، فإن الوضع  إستراتيجيةل ن أن هذا مّثفي حي
ستراتيجية مستحيًال.  رغم ذلك، فإن الراهن جعل تنفيذ هذه اإل

مسؤولي المؤتمر الشعبي العام يجادلون بأن الخطة ينبغي أن تكون 
توضع على الطاولة لحل القضية الجنوبية في أحد الخيارات التي 

    98.حواٍر وطني يجري مستقبًال

 

وبر     96 رين األول/أآت نعاء، تش ات، ص ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
2010.  

ه.          97 ة ل رأي دون الدعاي ذا ال ون ه عدٌد من الجنوبيين داخل الحزب يحمل
د     زد ع قوا بع ذين انش ام ال لى ذلك أن عددًا من أعضاء المؤتمر الشعبي الع

ر في صنعاء في آذار/مارس       مقتل أآثر من خمسين شابًا في ساحة التغيي
ا     –يؤيدون اآلن الدولة الفيدرالية  2011 ل عنه ى األق أو أنهم يتحدثون عل

ا مجموعة األزمات     ابالت أجرته  مع المعارضة الجنوبية في الخارج.  مق
و،      ام، حزيران/يوني ؤتمر الشعبي الع ابقين في الم اليين وس مع أعضاء ح

  .2011تموز/يوليو وتشرين األول/أآتوبر 
نعاء،      98 الل، ص ادر ه د الق ع عب ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته  2مقابل

  .2011تموز/يوليو 

قبل االنتفاضة، آان يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن يدفع برزمة من 
اإلصالحات االقتصادية والسياسية التي آان من شأنها أن تخفف من 
حدة التوترات في الجنوب، في حدها األدنى، تفتح الفضاء السياسي 
بشكل أآبر لمعالجة األسباب الجوهرية للصراع.  أما في المناخ 

إن قدرته على العمل منفرداً محدودة، في حين أن قدرته على الحالي، ف
تحسين الوضع في الجنوب تعتمد إلى حد بعيد على حصيلة الفترة 
االنتقالية في صنعاء.  لقد ضعفت الجاذبية الشعبية للفكرة بمرور 

التجليات المستقبلية للعملية.  الوقت، وتقلص نفوذها بصرف النظر عن 
ر الشعبي العام يضم عادة من مناطق جنوبية رغم ذلك، فإن المؤتم

هامة سيكون دعمهم جوهريًا ألي حٍل سلمي بعيد المدى للمسألة 
  الجنوبية. 

آما ال ينبغي للمرء أن يتجاهل المصاعب المالية الحقيقية التي 
تواجهها الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة في مسعاها للتصدي 

تصف نقص الموارد الضرورية المعارضة لهذه القضية.  رغم أن 
لمعالجة مطالب الجنوبيين بالوظائف والخدمات بشكل آاٍف بأنها 
ذريعة، إال أنها واقع، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمة المدنية، 

إلى  بشكل عاجلالمتضخمة، والمليئة بالعاملين األشباح، والتي تحتاج 
فإن "الحكومة يبي، وزير الخدمة المدنية، اإلصالح.  طبقاً ليحيى الشع

ال %.  وفي هذا الوضع، 50بحاجة لتقليص الخدمة المدنية بحوالي 
يمكنها على اإلطالق توسيع جداول رواتبها لمعالجة األوضاع في 

بدًال من ذلك، ينبغي أن تكون عملية التوظيف جزءاً من   99الجنوب".
رزمة أوسع وأآثر صعوبة تشجع استثمارات القطاع الخاص، 

  صادي والوصول إلى أسواق العمل في الخليج.والتنوع االقت

  تجمع أحزاب اللقاء المشترك المعارض  ب.

في  2002ل عام ّكيمثل تحالف أحزاب اللقاء المشترك، الذي ُش
تحالفًا يتكون من خمس  محاولة لتحدي المؤتمر الشعبي العام،

مجموعات معارضة، بما فيها الحزب اإلسالمي، اإلصالح والحزب 
رسميًا، فإن التحالف يدعم الوحدة وتسوية   100اليمني.االشتراآي 

القضية الجنوبية في إطار الحوار الوطني الشامل.  منذ بداية 
، أآد قادة اللقاء المشترك بشكل 2009التحضيرات للحوار في عام 

، 2010متكرر على الحاجة لتسوية القضية الجنوبية.  في عام 
واسعة من اإلصالحات وضعوا "رؤية للخالص الوطني" وهي رزمة 

السياسية والمؤسساتية تم التوصل إليها بعد مشاورات شاملة مع 
مختلف مجموعات المعارضة، بما في ذلك أجزاء من الحراك والقيادة 

ودعت الوثيقة إلى تسوية وطنية فورية   101الجنوبية في المنفى.

 

دن،      99 ات، ع ة األزم ا مجموع ة أجرته اني/نوفمبر   20مقابل رين الث تش
2010.  

دعم   اإلصالح، ا 100 رة وبال عبية آبي دة ش ع بقاع ذي يتمت د ال لحزب الوحي
  قوى في التحالف.المالي، هو العضو األ

تم إعداد الوثيقة من قبل المجلس التحضيري للحوار الوطني في اللقاء  101
لتمهيد الطريق للمحادثات مع المؤتمر  2010المشترك، والذي تأسس عام 

، استمر المجلس  2011عام  الشعبي العام.  عندما توقف الحوار في مطلع
ى اآلن    تمر حت يرية ويس طته التحض وطني بأنش وار ال يري للح التحض
باالجتماع ويساعد في التنسيق بين مختلف جماعات المعارضة.  ويحتوي 
وبيين      داها بالتواصل مع الجن على مجموعة من اللجان الفرعية، آلفت إح

ادة    ة.    داخل البالد ولجنة فرعية أخرى للتواصل مع القي ة الخارجي الجنوبي
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لمعالجة القضية الجنوبية واستعادة الشراآة بين الشمال والجنوب.  
بينما اقترح أن الخيارات المحددة مرآزية، مؤيدًا لالواتخذ موقفًا قويًا 

اإلدارة المحلية آما ينص عليها الدستور الحالي، والفيدرالية أو  –
التوصل إليها من خالل ينبغي  –أآبر المحلية بصالحيات دارة اإل

 الحوار.  آما دعا إلى برلمان من مجلسين بتمثيل متساٍو من آال
    102مين في المجلس األعلى.اإلقلي

منذ االنتفاضة، استمرت الجهود الهادفة إلى التنسيق مع الحراك 
والقيادة في المنفى، رغم أن اللقاء المشترك فشل حتى اآلن في ضمان 
مشارآتهم في مجلس الثورة الوطنية الذي تقوده المعارضة، والذي 

ذلك، فإن رغم   103يهدف إلى توحيد جهود المعارضة إلسقاط النظام.
المشترك يختلفون بشكل آبير في فهمهم ومقاربتهم  ءاللقاأعضاء 

للقضية الجنوبية.  وعلى وجه الخصوص، ثمة فجوة واسعة بين 
العضوين السياسيين األقوى في التحالف وهما اإلصالح والحزب 

  االشتراآي اليمني.

  اإلصالح  .1

م شعبي واسع يعتبر اإلصالح أقوى أحزاب المعارضة.  إنه يتمتع بدع
على مستوى البالد وبدعم مالي آبير من رواد أعمال بارزين مثل 
حميد األحمر.  وبعدد من الطرق، فإن موقف اإلصالح من القضية 
الجنوبية يشبه موقف المؤتمر الشعبي العام.  آال الحزبان مؤيدان بقوة 
للوحدة، ويعبران عن عدم التسامح إزاء مناقشة االنفصال ويميالن 

ل طفيف فقط إلى الخيار الفيدرالي.  يتمتع اإلصالح بانضباط بشك
داخلي قوي، وحتى األعضاء الجنوبيين يلتزمون بخط الحزب عند 
مناقشة القضية الجنوبية.  آنظرائهم في المؤتمر الشعبي العام، فإن 
اإلصالحيين يرفضون التأآيد على القضايا التي تستند إلى الهوية في 

ًال من ذلك الترآيز على الحاجة لإلصالحات الجنوب، ويفضلون بد
السياسية على المستوى الوطني.  أحد أعضاء البرلمان عن اإلصالح، 

  إنصاف مايو، قال:والذي يمثل دائرة آريتر، 

الناس في الشمال والجنوب يتطلعون إلى نفس األشياء: االستقرار 
دون والدولة المدنية التي تحمي حقوقهم.  قلة من الجنوبيين يري

لكنهم جميعهم يريدون االستقرار، والحرية  فعًال االستقالل،
والدولة المدنية.  يمكن معالجة المشاآل الجنوبية من خالل برنامج 

لإلصالح السياسي الشامل.  اإلصالح [وبرنامج اللقاء المشترك] 

 

ين  ل، األم ك المتوآ د المل د عب ع محم ات م ا مجموعة األزم ة أجرته مقابل
  .2011تموز/يوليو  28العام التحاد القوى الشعبية، 

ول    102 ات ح ن المعلوم د م وطني" ولمزي ة للخالص ال ن "رؤي خة م لنس
ر  وطني، انظ وار ال يرية للح ة التحض اللجن

http://yemenvision.worldpress.com..  
ي     17في  103 آب/اغسطس، أعلن قادة اللقاء المشترك تشكيل مجلس وطن

إلسقاط النظام والتحضير للفترة االنتقالية. إال أنه،  ًاعضو 143يتكون من 
در       ي ناصر وحي يهم عل وبعد اإلعالن بأيام، ترك القادة الجنوبيون، بمن ف

ا  % لم يتحقق 50العطاس، المجلس ألن طلبهم بتمثيل الجنوب بنسبة  .  آم
د         اٍف.  اتصاالت بالبري ل بشكل آ م تمث أنهم زعموا بأن وجهات نظرهم ل

س، عدن،     بتمبر  أيلول 5االلكتروني مع ناشط جنوبي استقال من المجل /س
2011.  

إنه يستند إلى التحديات التي تواجه الجنوب لكنه ينطبق أيضاً على 
  104البالد بأسرها.

رغم الدعم الذي يحظى به اإلصالح في الجنوب، فإن  تاريخه هناك 
يعتبر عبئًا آبيرًا يحد من جاذبيته الشعبية ونفوذه.  بعد حرب عام 

مباشرة، شارك متشددون مرتبطون باإلصالح في نهب عدن  1994
المزارات الصوفية في حضرموت.  عالوة على المعابد ووتدنيس 

ميش الحزب االشتراآي اليمني، شجع ذلك، وآجزء من جهوده لته
) 1997المؤتمر الشعبي العام اإلصالح (شريكه في الحكم حتى عام 

لتوسيع نفوذه إلى عدن، وهي حرآة أدت إلى االستياء بين أهل عدن 
الذين شعروا بأن نسخة الحزب المحافظة من اإلسالم آانت تتناقض 

ى معارضة منظورها إضافة إل  105مع ثقافة مدينتهم المنفتحة تاريخيًا.
االجتماعي المحافظ، فإن العديد من الجنوبيين يرون في اإلصالح 
"حزبًا شماليًا" يرتبط على نحو وثيق بآل األحمر (سواء عائلة الشيخ 

وبالتالي فهو ال  106علي محسن األحمر) لواءعبد اهللا األحمر أو ال
قادة  يختلف آثيرًا عن النظام من حيث المنظور وطريقة العمل.  أحد

  يلي: الحراك الشباب في عدن الحظ ما

للجنوبيين تاريخ سيء وتجربة سيئة مع اإلصالح.  اآلن قادة "
بد المعارضة الشماليون، مثل علي محسن، وحميد األحمر، وع

نسي ومحمد اليادومي [الثالثة األخيرون قادة في اآلالوهاب 
م اإلصالح] جميعهم يشبهون جماعة صالح، ألنهم فاسدون مثله

ولديهم نفس الذهنية.  مخاوفنا [في الحراك] الرئيسية تتمثل في أن 
الثورة الحالية ستتحول إلى أزمة بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء 
المشترك، وهو ما سيعيد األمن إلى هيكلية السلطة التي سادت بعد 

أي هيمنة المؤتمر الشعبي العام  – 1994حرب عام 
  107واإلصالح".

عن شكوك مماثلة إزاء اإلصالح،  في الحراك عبرواقادة آخرون 
لكنهم ميزوا إلى حدٍ ما بين أعضائه الشماليين والجنوبيين.  طبقاً ألحد 
النشطاء، فإن "اإلصالح له تاريخ سيء في الجنوب، خصوصًا 
بالنظر إلى الفتاوى التي أصدرها علماؤه خالل وبعد الحرب األهلية 

الشتراآيين.  رغم ذلك هناك مكونان لتبرير الهجمات ضد (الكفار) ا
في اإلصالح، وفي بعض األحيان يختلف اإلصالحيون المحليون 

  108وراء الكواليس مع قياداتهم ألنهم يؤيدون القضية الجنوبية".

في الماضي شكل اإلصالح عقبة آبيرة أمام التحول إلى الالمرآزية.  
مر، مؤسس جدير بالذآر أن الشيخ الراحل عبد اهللا بن حسين األح

، عندما أصدرت 1991اإلصالح، آان معارضاً قوياً للفكرة.  في عام 
الالمرآزية اإلدارية والمالية في الدولة،  الحكومة مرسومًا يدعم

 

دن،    104 ات، ع ة األزم ا مجموع ة أجرته اني/نوفمبر   24مقابل رين الث تش
2010.  

دن، ع    105 ن ع رأتين م ع ام ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته دن، مقابل
  .2011نيسان/إبريل 

ان      106 ه آ في حين أن علي محسن األحمر ليس عضوًا في اإلصالح، فإن
  منذ عقود صلة وصل رئيسية بين نظام صالح والجماعات اإلسالمية.

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع قائد شبابي من الحراك، صنعاء،   107
  .2011نيسان/إبريل 

ات  108 ة األزم ا مجموع ة أجرته ع ن مقابل دن،  م راك، ع ن الح ط م اش
  .2011بريل إنيسان/
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  109عارض المرسوم، معلنًا أنه سيضعف سيطرة صنعاء على البالد.
أشارا إلى أنه  جنوبي بارز ومسؤوٌل حكومي يعيش في صنعاء

علي محسن األحمر، الذي تربطه  لواءعائلة األحمر والتاريخيًا، آانت 
عالقات سياسية قوية باإلصالح، معادين لفكرة اإلدارة المحلية: 
"الجنراالت مثل علي محسن لديهم حصة غير رسمية من المسؤولين 
الذين يعينونهم في اإلدارة البيروقراطية المحلية.  وهذا مكونٌ هام من 

التي يقودونها والتي ستتعرض للخطر إذا  شبكات الرعاية والمحسوبية
تم اتخاذ قرارات التعيين محليًا.  وينطبق الشيء ذاته على األخوين 

    110خ البارزين".واألحمر وغيرهما من الشي

سارع اإلصالح لإلشارة إلى دعمه لتسوية القضية الجنوبية من خالل 
حمر اإلصالح الشامل.  وعلى نحو مماثل، فقد أآد على أن حميد األ

آان أول من دعا في اللقاء المشترك إلى انتخاب رئيس جنوبي وأنه 
لفت النظر بقوة إلى مشاآل الجنوب.  شقيق حميد، هاشم األحمر، وهو 
ليس عضوًا في اإلصالح، يصر على أن عائلته ليست ضد 

وحسب رأيه،  "أوًال، اليمنيون بحاجة الالمرآزية أو حتى الفيدرالية.  
بشكل جيد.  وبعد الدراسة، إذا تبين أن الفيدرالية هي إلى فهم القضية 

 عرىفصم في مصلحة البالد، فإن عائلة األحمر لن تعارضها.  إال أن 
عبئًا وليس  هاقادة مثل حميد يعتبرون لكن  111الوحدة خٌط أحمر".

مكسبًا لإلصالح في الجنوب بسبب ارتباطاتهم القبلية الشمالية 
  والتعاون معه.وتاريخهم في دعم نظام صالح 

نتيجة لذلك، فحتى مع سعي اإلصالح لبناء العالقات مع الحراك 
ينوء تحت عبء الماضي.  العديد من قادة والقادة المنفيين، فإنه 

الحراك في داخل اليمن يرفضون أي تنسيق مع اإلصالح واللقاء 
المشترك وينتقدون قادة الحراك مثل علي ناصر محمد وحيدر 

ادهم لالنضمام المشترك في المفاوضات مع العطاس على استعد
النظام.  حتى بين أولئك المستعدون للتنسيق مع اإلصالح، فإن عدم 

من  ًاآثيرالثقة ليس بعيدًا عن السطح.  طبقًا لقائد جنوبي بارز، فإن "
الناس في الشمال يريدون الفيدرالية أيضًا، وهم مقتنعون بأن هذا هو 

ح في المحصلة ال يريد هذه النتيجة، الحل األفضل.  إال أن اإلصال
   112ألنهم يريدون استبدال صالح بنفس الهيكلية الحاآمة".

  اليمني االشتراآيالحزب   .2

الحزب االشتراآي اليمني حزب ضعيف ومقسم وال يحظى سوى 
بدعم شعبي محدود في الجنوب.  آحال اإلصالح، فإن موقفه الرسمي 

حوارٍ وطني شامل.  جتها من خالل هو أن القضية الجنوبية ينبغي معال
رغم ذلك، فإن عالقته بالجنوب أآثر تعقيدًا.  إنه منقسم بين أولئك 
الذين يفضلون اإلصالح داخل الوحدة وأولئك الذين يدعمون 

.  األمين العام ياسين نعمان آان دائمًا من أنصار الخيار االنفصال
مرآزية في عبر عن دعمه لتحقيق قدٍر آبير من الالاألول؛ وقد 

 

اهرة،      109 اس، الق در العط ع حي ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته  17مقابل
  .2011تموز/يوليو 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، حزيران/يونيو  110
نعاء،        111 ر، ص م األحم ع هاش ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته  28مقابل

  .2011تموز/يوليو 
و         مقابلة أ 112 ارز، تموز/يولي وبي ب د جن ا مجموعة األزمات مع قائ جرته

2011.  

الماضي ويؤيد اآلن الحوار حول نظام فيدرالي من أجل المحافظة 
ألقوا بثقلهم  على الوحدة الوطنية.  إال أن العديد من أعضاء الحزب

وراء فكرة االنفصال، سواء آان فوريًا أو من خالل نظام فيدرالي 
انتقالي يدوم ألربع أو خمس سنوات.  وهؤالء في معظم األحيان هم 

عضاء الحراك.  الالفت أن الجزء األآبر واألآثر قوة في من أ
الجنوب، يعج  األعلى للحراك السلمي لتحريرمجلس الالحراك، 

  باألعضاء الحاليين والسابقين في الحزب االشتراآي اليمني.

بين الطرفين يبقى موضع جدال، لكن  ةفي حين أن مدى اتساع الشق
الحزب االشتراآي اليمني، يبدو أن هناك عداًء آبيرًا بين أعضاء 

وبشكل أساسي في صنعاء، والذين يستمرون في دعمهم للوحدة 
ويعملون مع أحزاب اللقاء المشترك وأولئك الذين انضموا إلى الحراك 
ويدعمون االنفصال.  طبقًا ألحد قادة الحزب االشتراآي اليمني في 

إلى  فإن "أعضاء الحزب االشتراآي اليمني في الجنوب ينتمونعدن، 
الثورة الجنوبية، في حين أن أعضاء الحزب في الشمال يمثلون فكرة 

أحد أعضاء الحزب   113.المحافظة على الجنوب داخل يمن أآبر"
االشتراآي اليمني مضى أبعد من ذلك إلى القول إن أحد األسباب التي 

من  منعت الحزب من الدفاع بقوة عن القضية الجنوبية هو أن العديد
وطبقًا لهذا العضو، فإن هؤالء رون من الشمال".  أعضائه "يتحد

يعارضون في النهاية  –بمن فيهم ياسين نعمان  –األعضاء الشماليين 
إن تعريف مكانة مجموعة الداخل ومجموعة   114القضية الجنوبية.

الخارج استنادًا إلى أفكار غامضة للنسب شائع بين شرائح معينة من 
زة لهذه النزعة.  بعض مؤيدي الحراك، وقد آان ياسين ضحية بار

الحراك مضوا إلى حد التصريح علنًا باسمه القبلي من أجل لفت 
االنتباه إلى أصوله الشمالية والتعبير ضمنًا عن أنه يعارض تسوية 

   115عادلة للقضية الجنوبية.

بصرف النظر عن االنقسامات، فإن الحزب االشتراآي اليمني الزال 
من خالل قادته آأفراد، وصالته  يتمتع بنفوذ آبير في الجنوب

بالحراك، وموقعه الفريد في السياسة الوطنية.  في حين أن نعمان 
، إال تعرض للهجوم بسبب أصوله الشمالية وموقفه المناصر للوحدة

زال يحظى باحترام آبير في الشمال والجنوب على حٍد سواء،  أنه ال
  116ن من الطرفين.وُينظر إليه بعدة طرق على أنه جسرٌ بين المتطرفي

إضافة إلى ذلك، فإن الحزب االشتراآي اليمني في موقع غير اعتيادي 
مع الحرآة من حيث قدرته على استعمال صالته مع الحراك للتواصل 

والتأثير بها.  وأخيرًا، يمكن للحزب أن يخدم القضية الجنوبية بوصفه 
يمنحه  الحزب "الجنوبي" الوحيد الممثل في سائر أنحاء اليمن، مما

رغم أن اإلصالح أآثر بين أحزاب اللقاء المشترك.  دورًا محورًا 
قوة، إال أنه ال يستطيع تهميش الحزب االشتراآي اليمني ألن األخير 

  يرمز ويمثل المنظور الجنوبي الوحيد داخل التحالف.
 

تراآي       113 زب االش ادة الح د ق ع أح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011اليمني، عدن، نيسان/إبريل 

تراآي       114 زب االش ادة الح د ق ع أح ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2010اليمني، صنعاء، تشرين الثاني/نوفمبر 

لة 115 دني   مراس ع الم طاء المجتم د نش ع أح ات م ة األزم ا مجموع أجرته
  .2011تشرين األول/أآتوبر  9الجنوبيين، 

راك      116 ي الح اء ف ع أعض ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق
و      دن، حزيران/يوني ات، ع س ق ي مجل ه، ف اطفين مع ع 2011ومتع ؛ وم

رين        نعاء، تش مال، ص ي الش ة ف ة المدني ي الخدم ع ف ف رفي موظ
  .2010وفمبر الثاني/ن
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  الحراك  ج.

يعتبر الحراك حرآة شعبية ضعيفة التنظيم، متنوعة ومتغيرة داخليًا، 
.  نظرًا ةواأليديولوجيعددًا من التيارات التاريخية، واإلقليمية تضم 
نظام صنعاء ومقتنعون بأن  ونن الحراك من جنوبيين يعارضلتكّو

الوحدة قد فشلت، فإنه يتسع لجملة متنوعة من وجهات النظر، من 
السعي إلى الفيدرالية مع خيار االنفصال في المستقبل إلى االستقالل 

، دفعت الحرآة نحو اإلصالح في سياق الوحدة، صلاألالفوري.  في 
 قمع النظام وغياب اإلصالحات عزز وآان االنفصاليون أقلية؛ إال أن

، آان الحراك 2011تدريجياً من جاذبية خيار االستقالل.  بحلول عام 
قد أصبح منقسماً بين أولئك الذين يطالبون باالستقالل الفوري وآخرين 

يتبعها استفتاء على قت فقط، والية لفترة من المستعدين للقبول بالفيدر
    117الوحدة.

تنظيميًا، تفتقر الحرآة إلى تراتبية قيادية موحدة.  نظرًا إلى أن 
 118الحراك هو مجموعة من الجماعات التي تغيرت بمرور الوقت،

فإن له قيادتين خارجية وداخلية.  زد على ذلك، فإن العديد من 
ة دون أن ينضموا رسميًا إلى تنظيماتها المستقلين المرتبطين بالحرآ

، آان هناك خمس جماعات 2011الداخلية.  في تشرين األول/أآتوبر 
رئيسية ممثلة في الحراك داخل اليمن.  يبدو أن أآبرها وأآثرها نفوذًا 

، الذي تم تأسيسه الجنوبلتحرير  األعلى للحراك السلميمجلس الهو 
موعات المختلفة.  معظم تضم المجآمنظمة  2009في أيار/مايو 

السابقين في الحزب قيادتها هم من االشتراآيين واألعضاء الحاليين و
للحراك أتباع آثر في جميع المحافظات   119االشتراآي اليمني.

الجنوبية السبع، إضافة إلى مجالس قيادة على مستوى المحافظة وعلى 
مستوى التجمعات األخرى.  يرأس الحراك حسن باعوم، رغم أن 
بعض األعضاء يقبلون أيضًا بعلي سالم البيض، وحيدر العطاس 

 

ذين   117 أولئك الذين يدعمون هذا الخيار يجادلون بأن وحدهم األشخاص ال
ام     1989آانوا يعيشون في الجنوب ولديهم بطاقة هوية جنوبية صادرة ع

ا مجموعة       ة أجرته تفتاء.  مقابل ي االس م بالتصويت ف ل سيسمح له ا قب وم
و    .  2011األزمات مع صحفي وثيق الصلة بالحراك، عدن، حزيران/يوني

تبعد   ينطوي هذا المطلب على مشاآل عديدة، أآثرها وضوحًا أن ذلك سيس
ت          و آان ى ل وبيين حت هم جن رون أنفس ذين يعتب خاص ال ن األش د م العدي

  عائالتهم في األصل من محافظة شمالية.
ل نيسان/إبريل     118 ، 2010لنظرة عامة عن الهيكلية التنظيمية للحراك قب

  ..Stracke and Haidar, op. cit., pp. 2-3انظر 
إن   119 دن، ف ي ع راك ف دي الح ن مؤي ة م ًا لمجموع ى طبق س األعل المجل

وب    ر الجن ان ُيسمى أصًال     للحراك السلمي لتحري ه غيّ   ‘نجاح ’آ ر إال أن
ر      االسم إلى مجلس الثورة ومرة أخرى إلى مجلس الحراك السلمي لتحري

حراك، لكن   ل المجلس محاولة لجمع جميع الحرآات داخل ال الجنوب.  مّث
ن   ون م ة تتك و مجموع اح، وه ه النج ى علي ل يطغ ه ظ ع فإن ي الواق ف
ة    ي.  مقابل تراآي اليمن زب االش ي الح ابقين ف اليين والس اء الح األعض
أجرتها مجموعة األزمات مع مجموعة من المستقلين في الحراك وبعض   
ات، عدن،       وبي، مجلس ق يمن الجن المرتبطين بالمجلس الوطني لتحرير ال

رين  اني/نوفمبر تش لمي .  أعضاء 2010الث ى للحراك الس المجلس األعل
وب ر الجن ون من  لتحري وعتهم تتك أن مجم ائلين ب زعم ق ذا ال يرفضون ه

ي      تراآي اليمن زب االش اء ا لح يس أعض راك، ول ات الح ع منظم جمي
ر          ع عم ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته ط.  مقابل ابقين فق اليين والس الح

راك ف     س الح د مجل ران، قائ دن،  جب دن، ع اير   26ي ع انون الثاني/ين آ
 ,Stracke and Haidar.  لرواية أخرى عن هذه المنظمات، انظر 2011

op. cit., pp. 2-3..  

المنظمة تنقسم   120وعلي ناصر محمد بوصفهم قادتهم في الخارج.
ن لالنفصال الفوري وأولئك الذين يقبلون بفيدرالية من حالياً إلى مؤيدي

    121إقليمين آخطوة انتقالية.

ب، المجموعات األخرى داخل الحراك تتضمن اتحاد شباب الجنو
والمجلس الوطني لتحرير الجنوب، والتجمع الوطني األعلى الستقالل 
الجنوب، وحزب الخضر.  اتحاد شباب الجنوب موجود في 
المحافظات الجنوبية السبع جميعها ويبدو أنه يكتسب مزيدًا من القوة 

.  المجلس الوطني أيضًا يتمتع بانتشار 2011منذ بداية انتفاضة عام 
، وعدن، وشبوة، وأبين، وحضرموت، الضالعفي واسع، حيث يتواجد 

، حتى في وجه االنتفاضة ويتخذ موقفًا واضحًا مؤيدًا لالنفصال
واحتمال تغيير النظام.  وينزع األعضاء إلى التشكك في القادة 
االشتراآيين السابقين، الذين يحملونهم مسؤولية الماضي الدموي.  

ة في المنفى الذين يعتقدون إنهم ينتقدون بوجه خاص القيادة االشتراآي
أنها تخون استقالل الجنوب بالتفاوض مع اللقاء المشترك، الذي 

آما أنهم   122يعتبرونه "قوة احتالل ال تختلف عن نظام صالح".
ينتقدون مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب لعدم اتخاذه موقفاً قويًا 

هذه عانى أعضاء   123بما فيه الكفاية لدعم استقالل الجنوب.
المجموعة في آثير من األحيان في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية 

  124جنوب العربي".الهوية "الشعبية وينزعون إلى الدفاع بقوة عن 

هما  آما أن للحراك هيكلية قيادية خارجية.  المنظمتان األآثر نشاطًا
لدعم الحراك الجنوبي.   ةالوطني هيئةالجنوبي وال الديمقراطي تجمعال

 

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عمر جبران، قائد مجلس الحراك  120
دن،    دن، ع ي ع اير   26ف انون الثاني/ين س،   2011آ د المجل جن قائ .  س

رات    دة م اعوم ع ن ب ام ب الحس ه بالقي رف  تهام الية.  وال ُيع طة انفص أنش
ي           دن ف ي ع فى ف ن مستش ام م ار النظ ه أنص ذ اختطف ه من  20مكان

باط/فبراير  ذه     2011ش اء ه إن أعض راك، ف ل الح ائع داخ و ش ا  ه .  آم
ادة       المجموعة ال يتفقون على شرعية القيادة في المنفى.  أحد أعضاء القي

د    ات المتح ي الوالي راك ف ة للح رتبط   الخارجي ًا م و أيض المجلس ة، وه ب
وب  ر الجن لمي لتحري راك الس ى للح ط  األعل ل فق ة تقب أن الجماع ول ب ، يق

ى،      د مثن ع أحم ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته يض.  مقابل الم الب ي س بعل
دة (وهي مجموعة      يجنوبالالديمقراطي  تجمعرئيس ال ات المتح في الوالي

و   3لنصرة الحراك في الخارج)،  ادة   2011بر تشرين األول/أآت .  أحد الق
ون.           ة مقبول أن الرجال الثالث ائًال ب زعم ق ذا ال رفض ه الشبابيين في عدن ي

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، نيسان/إبريل 
س     ناصر 121 ج وعضو مجل ي لح س ف د المجل ي، قائ ت الخبج د ثاب محم

ة        ى المجموع ال عل ي، مث تراآي اليمن زب االش ن الح ابق ع واب الس  الن
وبي عن          ار سوى فصل النظامين الشمالي والجن اك خي األولى: "ليس هن
بعضهما، وأن يستعيد الجنوب دولته وسيادته الكاملة.  إن خيار االستقالل  
د           لة بالبري ار".  مراس ذا الخي د ه وم يمر يؤآ وبي، وآل ي هو خيار آل جن

ات،   ة األزم ا مجموع ي أجرته و  5اإللكترون رون 2011تموز/يولي .  آخ
ي  ة  ف رة انتقالي الل فت ة خ دون الفيدرالي س يؤي ى   المجل تفتاء عل ا اس يتبعه

وضع المنطقة.  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع صحفي مستقل من      
  . 2011عدن، آب/أغسطس 

وطني       122 س ال ي المجل اء ف ع أعض ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2010لتحرير الجنوب، مجلس قات، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر 

  المرجع السابق. 123
وطني         124 مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أعضاء في المجلس ال

اير    2010لتحرير الجنوب، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  انون الثاني/ين وآ
2011.  
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المنظمتان من المملكة المتحدة مقرًا لها حيث تدافعان بنشاط  وتتخذ
الديمقراطي الجنوبي فروع في الواليات  تجمععن قضية االنفصال.  لل

القادة األبرز   125.واسترالياالمتحدة، والصين، وماليزيا، واندونيسيا 
لهذه المنظمة هم علي سالم البيض، وعلي ناصر محمد وحيدر 

بيض األآثر راديكالية بين الثالثة وقد يكون األآثر العطاس.  ويعتبر ال
شعبية بين أنصار الحراك في الجنوب.  وهو معروف بانتقاداته العلنية 

ـ  "قوات االحتالل" التابعة لصنعاء ودعمه الكامل لالنفصال الفوري.  ل
أما القائدان اآلخران فقد آانا أآثر اعتداًال في مطالبهما، حيث بدأا 

جنوبيين وإدانة وحشية النظام وتحوال الحقًا فقط إلى بدعم حقوق ال
  التعبير عن مطالب أآثر اتساعًا.

آالهما عن دعمهما اليوم، يعبر حيدر العطاس وعلي ناصر محمد 
لفكرة تشكيل فيدرالية من إقليمين لفترة أربع أو خمس سنوات، يعقبها 

لضمان استفتاء على االستقالل.  ويعمل آالهما مع اللقاء المشترك 
% في أي مجلس انتقالي و/أو حكومة ائتالفية 50تمثيل الجنوب بنسبة 

آثيرًا ما يرفع متظاهرو الحراك صور الرجال الثالثة   126مستقبلية.
خالل المسيرات والمظاهرات.  إال أن آًال منهم له تاريخ من 
الصراعات الدموية خالل الحقبة االشتراآية، وآثيرًا ما يثيرون 

ين الجنوبيين الذين شارآوا في هذه الصراعات أو أولئك االنقسامات ب
  الذين يربطون بين الرجال الثالثة واالنقسامات الداخلية في الماضي.

في حين أن األغلبية الساحقة ألنصار الحراك تدعم االحتجاجات 
السلمية والعصيان المدني، فإن أقلية صغيرة اختارت العنف.  الجناح 

، حرآة تقرير المصير، تأسست مباشرة بعد العسكري لهذه المجموعة
بوصفها حرآة معارضة مسلحة في  1994الحرب األهلية عام 

 الضالعيترآز نشاط هذه الحرآة اآلن في   127وحضرموت. الضالع
وردفان، وحسب معظم التقديرات فإن لديها عدة مئات من 

يمكن لهذه المجموعة، والمعارضة المسلحة بشكل عام،   128المقاتلين.
ن تجتذب المزيد من التأييد في غياب الحوار والتقدم نحو تسوية أ

  القضية الجنوبية.

يمكن تحديد االنقسامات الداخلية في الحرآة في إطار أربع حاالت من 
الخصومات المتقاطعة: السالطين السابقون (الحكام المحليون في 

د وُمالك األراضي ض اليمن الجنوبي قبل وخالل الحقبة البريطانية)
والتنافس بين القادة  ؛1967االشتراآيين الذين أطاحوا بهم عام 

واالنقسامات التي تستند إلى االنتماء المناطقي؛  ؛االشتراآيين السابقين
واالختالفات األيديولوجية بين االشتراآيين السابقين واألفغان العرب 

  .)1989السابقين (المقاتلون الذين عادوا من أفغانستان بعد عام 

من أهمية هذه حين أن أعضاء الحراك يسارعون إلى التقليل  في
من خالل  2006التمايزات، قائلين بأنها تمت معالجتها منذ عام 

 

ى،   125 مراسلة أجرتها مجموعة األزمات بالبريد االلكتروني مع أحمد مثن
يس ال عرئ ات الم  تجم ي الوالي وبي ف ديمقراطي الجن دة، ال  23تح

  .2011/سبتمبر أيلول
در    126 د وحي ر محم ي ناص ع عل ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

  .2011تموز/يوليو  17العطاس، القاهرة، 
ران، عدن،       127 انون   26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عمر جب آ

  .2011الثاني/يناير 
دن،      128 ارز، ع تقل ب ع صحفي مس ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011ران/ يونيو حزي

فإن خطوط التماس الزالت غير بعيدة  129،تصالح والتسامحعمليات ال
عن السطح.  وهكذا، فإن أولئك الذين هزموا على يد االشتراآيين 

"القيادة القديمة"، حيث يشكون  هم بـيعبرون بشكل عام عن عدم ثقت
آما أن الخالفات   130بأنها تستعمل المظالم الشعبية الستعادة السلطة.

 الضالعالمناطقية بادية للعيان.  القاعدة الرئيسية للحراك هي في 
وحيث تبدو المطالبة باالنفصال حرآة الالجنوبية ولحج، حيث انطلقت 

قليديًا مصدرًا لمعظم الكوادر ت تفي أقوى حاالتها.  هذه المناطق آان
الشعبية وأيضًا الكوادر  الديمقراطيةاليمن  العسكرية في جمهورية

قبل أن ُتمنى بالهزيمة  1986التي آانت سائدة في الحرب األهلية عام 
، حيث خسرت قوة سياسية وعسكرية 1994في الحرب األهلية عام 

مانية وأآثر إصرارًا آبيرة.  الحراك في هذه المناطق عمومًا أآثر عل
  على االستقالل.

بالمقابل، فإن دعم الحراك يبدو أقل ظهورًا في أبين وشبوة، حيث 
استفاد القادة أآثر من الوحدة، بالنظر إلى تحالفهم مع نظام صالح.  
ينزع الحراك هناك ألن يكون أقل علمانية وأآثر انغماساً في الوالءات 

نية وتفضيالتها االجتماعية القبلية بشكل يعكس الترآيبة السكا
على سبيل المثال، فإن أبرز قادة الحراك وأآثرهم إثارة والسياسية.  

في أبين هو مجاهد سابق وابن السلطان  للجدل في مدينة زنجبار
منذ انضمامه إلى الحراك عام الراحل للمنطقة، طارق الفضلي.  

 نظام، والفضلي عنصر انقسام داخلي بالنظر إلى صالته بال2009
  131وباليمنيين العائدين من أفغانستان على حٍد سواء.

 

ل     129 ية يمث رة الماض زت الفت ي مي رة الت اوز الخصومات المري ان تج آ
مبر   انون األول/ديس ي آ راك.  ف بة للح دفًا بالنس ديًا وه ت 2007تح ، أعلن

ي من عدن،       لجنة تنسيقية تتكون من أعضاء في الحزب االشتراآي اليمن
ج،  ن أجل "المصالحة وا  والضالعولح ة م يرة عام ين عن مس و" وأب لعف

ي  اير  13تجري ف انون الثاني/ين اة 2008آ ا وف يرة حالت م عن المس .  نج
ار   وعشرات الجرحى عندما أطلقت النار (من غير المعروف من أطلق الن
أوًال)، واندلعت االضطرابات ردًا على استخدام الحكومة للغازات المسيلة 

ر   اطي.  انظ دموع والرصاص المط  Stephen Day, “Updating لل
Yemeni National Unity”, op. cit., p. 427. ود ت الجه .  والزال

  المبذولة من أجل المصالحة والعفو مستمرة.
وطني          130 بة ألعضاء المجلس ال ال، بالنس بيل المث ى س وهذا صحيح، عل

  .المجلس األعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوبمقابل 
ر 131 ان الع و أشهر "األفغ أن طارق الفضلي ه ة ب ي يمكن المجادل ب" ف

ي    وفييت ف د الس رب ض ي الح رم ف د المخض فه المجاه يمن أو بوص ال
دة     د الوح يمن بع ى ال اد إل تان.  ع ي      ،أفغانس الع ف ه ض زاعم بأن ة م وثم

ن     ام م ة بالنظ ات وثيق تراآيين.  للفضلي عالق ادة االش ى الق ات عل الهجم
رئيس صالح            ة ال ى قبيل ذي ينتمي إل ر، ال ي محسن األحم واء عل خالل الل

د ا ق  وقائ ذي انش رقي، وال مال الش ي الش ودة ف كرية الموج ة العس لفرق
ارس     ي آذار/م ة ف ى االنتفاض مام إل ن   2011لالنض زوج م ن مت .  محس

اد         د األشخاص للجه ا ضالعين في تجني رجلين آان شقيقة الفضلي، وآال ال
ارس  ي آذار/م ى الحراك ف ل انضمامه إل تان.  قب ي أفغانس ان 2009ف ، آ

ى ه   ي أعل وًا ف لي عض ة.     الفض ة العام اآم، اللجن زب الح ة للح ة تنفيذي يئ
ادة       ة مع ق ة زئبقي ه عالق وقاعدة تأييده هي قبيلة الفضلي في زنجبار، ولدي
اجم     رى يه ان أخ ي أحي ًا وف م أحيان اون معه ث يتع رين، حي راك اآلخ الح
ر     اتي، معروف بتغيي القادة االشتراآيين السابقين علنًا.  إنه انتهازي برغم

م       من ال –والءاته  اد عن الحراك ومن ث ودة  النظام إلى الحراك، واالبتع ع
  إال أنه يتمتع بتأييد رجال القبائل وشبكات المجاهدين.  –لخ. إإليه، 
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الحراك قدرة على البقاء في وجه قمع  رغم االنقسامات، فقد أثبت
ويستمد قوته بشكل أساسي من الدعم الذي يحظى به بين النظام.  

أعداد متزايدة من الجنوبيين وآذلك بفضل قادته الذين يتمتعون 
على تعبئة السكان من خالل الترآيز بالكاريزما الشخصية وبالقدرة 

على الرواية المؤثرة لحاالت الظلم، والتهميش والتمتع باالستقالل 
تاريخيًا.  نتيجة لذلك، فقد اآتسب اعترافًا على مستوى البالد بوصفه 
ممثًال هامًا للجنوب، الذي ينبغي أن ُيسمع صوته في أي حوار وطني 

جتماعات الرئيسية التي حاول أو أي عملية إصالحية.  في آٍل من اال
فيها الجنوبيون تنسيق وتوحيد مواقفهم، آان هناك اعتراف بالحراك 
بوصفه ممثًال شرعيًا للتطلعات الجنوبية.  زد على ذلك أن اللقاء 
المشترك والمؤتمر الشعبي العام والالعبين الدوليين المشارآين في 

مهم لمشارآة العملية االنتقالية عبروا عن دعالمفاوضات حول 
  الحراك.

الحراك يعاني من نقاط ضعف هامة؛ فهو يعاني من مشاآل إال أن 
آبيرة فيما يتعلق بالقيادة والتمثيل والتي من المرجح أن تصبح أآثر 
تعقيدًا مع سعي طيف واسع من الجنوبيين لالرتباط به بوصفه حرآة 

فإن وليس بوصفه منظمة.  رغم عدم توافر المعلومات حول تمويله، 
أن موارده المالية ضئيلة ويفتقر إلى الدعم الدولي في ما من شك 

الملموس.  طبقاً لقادته، فإن تمويله يأتي من األنصار والمؤيدين داخل 
يذآر المطلعون على شؤون الحرآة أن التمويل   132وخارج البالد.

آان مشكلة مستعصية منذ البداية، حيث يحد من القدرة على إخراج 
المظاهرات ستفضي إلى رد عنيف من قبل فالشارع؛ الناس إلى 

النظام، ما يترك الحراك في مواجهة المسؤولية المالية المتمثلة برعاية 
  133أسر الضحايا.

آما أنه يعاني من قيود عسكرية.  خسر الجنوب جيشه بعد حرب عام 
، وتقاعد آثيرون من قادته المجربين.  آما رأينا، فإن الجناح 1994

حراك، حرآة تقرير المصير، تتكون على األآثر من العسكري لل
المسلحين بأسلحة خفيفة.  رغم ذلك، هناك بضع مئات من الرجال 

تخمينات بأن بوسع الحراك إعادة بناء الجيش الجنوبي بسرعة إذا 
النخب الشمالية، وإذا عاد الجنود والقادة اندلعت الحرب األهلية بين 

  134مناطقهم األصلية.الجنوبيون في الجيش الوطني إلى 

  الالعبون الخارجيون   د.

جميع الالعبين الخارجيين، بما في ذلك السعودية، والدول األخرى 
األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والواليات المتحدة، واالتحاد 
األوروبي، والمملكة المتحدة واألمم المتحدة، يدعمون رسميًا يمنًا 

 

ران، عدن،       132 انون   26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عمر جب آ
  .2011الثاني/يناير 

انون          133 مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، عدن، آ
  .2011ثاني/يناير ال

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع رجل قبلي من البيضاء، صنعاء،   134
.  الضباط الجنوبيون مدربون جيدًا؛ وإذا قرروا تشكيل 2011تموز/يوليو 

ى        تيالء عل ة من خالل االس جيش، فإن بوسعهم الحصول على أسلحة ثقيل
صًال مع انسحاب القواعد العسكرية الضعيفة في الجنوب.  وقد حدث هذا أ

ل       يمن، حيث استولى رجال القبائ الدولة من المناطق الريفية في جنوب ال
ع الجيش، خصوصًا         يش ومواق اط التفت على قدر آبير من األسلحة من نق

  في أبين.  المرجع السابق.

دعم االستقرار، والوحدة والحوار جوقة موحدًا.  وتشكل البيانات التي ت
دولية مألوفة، وهي مبعث إحباط مستمر لدعاة االنفصال.  رغم ذلك، 

يمكن لليمنيين إيجاد فضاء "الوحدة"  وحتى تحت المظلة الواسعة لـ
واسع إلعادة التفاوض بشأن العالقة بين الحكومة المرآزية والكيانات 

الدوليين المذآورين أعاله دعمهم  جميع الالعبين أبدىالمناطقية.  وقد 
وهي عبارة عن خطة لنقل السلطة  لمبادرة مجلس التعاون الخليجي،

سلمياً وتوفر الحصانة لصالح ومؤيديه مقابل استقالته، وتشكيل حكومة 
ائتالفية وإجراء انتخابات مبكرة.  آما أن المبادرة تدعم قيام حوار 

المؤسساتية التي جرى يتصدى لإلصالحات الدستورية ووطني شامل 
حتى اآلن نقاش طويل بشأنها.  رغم أن القضية الجنوبية ليست 
مذآورة بالتفصيل، فإن الالعبين الخارجيين والداخليين على حدٍ سواء 

  يمنحونها مكانة ذات أولوية في أي حوار مستقبلي.

 السعودية  .1

الجدل في قدرًا آبيرًا من السعودية تدعم الوحدة رسميًا، إال أن هناك 
الطيف السياسي حول ما إذا آان هذا موقفها الحقيقي.  في سائر أجزاء 

، دعمت المملكة انفصال الجنوب، وفي أعقاب الحرب 1994عام 
البارزين.  وهزيمة الجنوب، فتحت حدودها أمام القادة االشتراآيين 

واليوم، فإن العديد من القادة الجنوبيين في المنفى، بمن فيهم حيدر 
طاس، يقيمون هناك.  إن حقيقة استعداد السعودية الستضافتهم الع

واستضافة جنوبيين آخرين أثارت الشكوك بين مؤيدي الوحدة.  
المواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية للسعودية بالنظر إلى صعوبة فهم 

والنقاشات الداخلية التي تدور فيها، فإن اليمنيين يستنتجون المواقف 
ل التصريحات العلنية لقادة مثل العطاس، الذي يدعم السعودية من خال

الفيدرالية بقوة.  ويرى اليمنيون أن قبول الرياض بمثل هذه 
التصريحات يعتبر مؤشراً على دعمها، أو على األقل تساهلها مع مثل 

وحتى اآلن، ليس هناك أدلة على تقديم المملكة الدعم   135هذا الخيار.
ين، رغم إمكانية وجود دعم يقدمه المالي أو السياسي لالنفصالي

  سعوديون مستقلون للحراك.

آما أن التصورات الداخلية للسياسة السعودية يسهم في تشكيلها 
الموقف حيال حضرموت.  اليمنيون من الشمال والجنوب على حٍد 
سواء يؤآدون بأن للرياض أطماع سياسية في المنطقة، التي تشترك 

لهذا المنطق، فإن المملكة إما ترغب في معها في حدود طويلة.  وطبقاً 
يمكن أن تنضم إلى مجلس التعاون الخليجي رؤية حضرموت مستقلة 

أو تضمها إليها، وهو ما يمنح السعوديين إمكانية الوصول المباشر إلى 
حضرموت بالسعودية، أو  اندماجآما ما يمكن أن ُيسهل خليج عدن.  

لعالقات الثقافية واألسرية ، هو اعلى األقل إقامة عالقة خاصة معها
الوثيقة.  عالوة على ذلك، فإن حضرموت، باحتياطاتها النفطية وعدد 

يمكن أن تشكل اقتصاداً سياسياً شبيهاً بذاك الموجود في سكانها القليل، 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.  وهنا أيضًا، فإن الشكوك 

يث لم تشر الرياض على واسعة االنتشار تفتقر إلى األدلة الملموسة، ح
اإلطالق إلى أن لديها مثل هذه األطماع. وليس من المفاجئ أن 
الجنوبيين الساعين إلى االستقالل يقللون من شأن فرادة وضع 

الوحدة يستحضرون حضرموت، في حين أن أولئك الذين يدعمون 

 

ارز،         135 وبيين وصحفي ب ة جن مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ثالث
  .2011مجلس قات، صنعاء، تموز/يوليو 
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صندوق  غالبًا خطر انفصال حضرموت آحجة تستعمل ضد فتح
  ي الفيدرالية.الشرور الذي يتمثل ف

 المتحدة المملكة  .2

يضع التاريخ االستعماري في اليمن الجنوبي المملكة المتحدة في موقع 
فريد.  من المألوف سماع الجنوبيين، والعدنيين على وجه الخصوص، 
يتحدثون بشيء من الحنين عن الحقبة البريطانية، حيث يختارون 

ل تلك الفترة، والتأآيد تجاهل مرارة االحتالل، التي آانت طاغية خال
بدًال من ذلك على االزدهار االقتصادي لميناء عدن وسيادة "القانون 

وعلى نحو مماثل، فإن أعضاء الحراك يبرزون   136والنظام".
االحتالل البريطاني مع "االحتالل الداخلي" التناقض الواضح بين 

  137الحالي من قبل الشمال، ويّدعون بأن االحتالل األول آان أسهل.
في حين أن بريطانيا لم ُتعبر عن دعمها النفصال الجنوب، فإن العديد 
من العدنيين يعتبرونها أآثر تعاطفاً مع مأساتهم.  طبقاً لصحفي بارز، 
فإن "الوحدة لم تعد ممكنة.  االنفصال سيحدث في النهاية.  لكن هناك 

ناسب والوسيط المبشأن الفيدرالية وبدعم بريطاني.  إمكانية للتفاوض 
ألنها ال ُتعتبر من داعمي صالح.  وثمة اعتقاد بأن  هو بريطانيا،

البريطانيين، على عكس األمريكيين، معادين إلى حٍد ما للنظام 
   138وبالتالي يمكن الوثوق بهم".

  المتحدةالواليات   .3

ثمة نظرة سلبية على نحو متزايد للواليات المتحدة في الجنوب.  ينظر 
جزيرة  ن إلى ترآيز واشنطن على القاعدة فيالجنوبيون المحبطو

على أنه صرف لالنتباه عن القضايا األآثر أهمية والمتعلقة  139العرب
انتهاآات حقوق اإلنسان.  عالوة على ذلك، وبالنظر بالتمييز، والظلم و

، فإن آثيرين يعتبرونها 1994إلى الدعم األمريكي القوي لصالح عام 
ين الدوليين اآلخرين.  البعض، مثل حيدر أآثر دعماً للوحدة من الالعب

العطاس، ينحون بالالئمة على الواليات المتحدة ويحّملونها مسؤولية 
  الوضع الحالي في الجنوب: 

بعد أن أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرارين يدعو فيهما 
إلى وقف فوري إلطالق النار والشروط في مفاوضات لتسوية 

ة، لم تضغط الواليات المتحدة على صالح لدفعه الخالفات السياسي
في تلك اللحظة، آنت أعرف أنه إذا لم ينخرط صالح في   140لاللتزام.

الحوار، فإنه سيستمر في برنامجه الخاص.  بعد الحرب، قام صالح 

 

رين     136 دن، تش دنيات، ع اء ع ع نس ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
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ة من أنصار الحراك،  137 ع مجموع ات م ا مجموعة األزم ة أجرته مقابل
  .2011مجلس قات، عدن، حزيران/يونيو 

  .2010مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  138
تعم 139 ون ال يس ي   اليمني دة ف دًا مصطلح القاع رب لون أب رة الع ل  جزي ب

  يشيرون إليها ببساطة على أنها القاعدة.
خالل   931 و 924أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرارين  140

ار     وري إلطالق الن ف ف ى وق دعو إل ا ي ة، وآالهم ة اليمني رب األهلي الح
ي ات السياس ي المفاوضات ويحذران من أن الخالف ة ال يمكن والشروط ف

  تسويتها بالقوة.

وقال إن قضية الجنوب انتهت بعد بتهميش الحزب االشتراآي اليمني.  
  141عادة النظر بالوحدة.الحرب، وأنه لم يعد هناك حاجة إل

دعم اليوم يشعر العديد من اليمنيين مرة أخرى باإلحباط مما يعتبرونه 
بين مناشدة  الواليات المتحدة الكامل لصالح.  ويتأرجح أنصار الحراك

الواليات المتحدة آي تدعمهم وفي نفس الوقت التهديد بأن يصبحوا 
ها.  على سبيل أعداء للواليات المتحدة إذا لم تغير واشنطن موقف

وجود المثال، جادلت إحدى المجموعات المؤيدة للحراك في عدن بأن 
دولة جنوبية منفصلة سيوفر خدمة أآبر للمصالح األمريكية ألن 
صالح، من وجهة نظرهم، هو السبب الرئيسي لإلرهاب وعدم 

وزعموا بأنه إذا سيطر الجنوبيون على أراضيهم، فإنهم االستقرار.  
وقع أفضل لمحاربة القاعدة وتأمين مضيق باب المندب سيكونون في م

الحيوي للتجارة العالمية.  إال أنهم أضافوا أنهم، إذا استمرت الواليات 
المتحدة والمجتمع الدولي بالتزام الصمت، لن يكون لديهم خيار سوى 

صحفي مستقل عبر عن وجهة نظر مماثلة   142التوجه إلى إيران.
الممارسات القمعية لنظام الواليات المتحدة وقائًال، "يربط الناس بين 

خارج صالح.  إذا تم تغيير النظام، فإن الواليات المتحدة ستجد نفسها 
   143األحداث في الجنوب، وسيتوجه القادة الجدد إلى قوًى أخرى".

في حين أن أنصار االنفصال يشعرون بإحباط متزايد حيال الواليات 
صراحة عن دعمها إلصالحات من عبرت  المتحدة، فإن إدارة أوباما

شأنها أن تسمح بقدر أآبر من الحكم المحلي.  طبقًا للسفير جيرالد 
فيرستين، فإن الواليات المتحدة تفضل الحوار حول الالمرآزية 

  موحد: الحكم الذاتي المحلي في إطار يمنو

موحدًا، وليس االنفصال.  إال أننا ندعم  ًاالواليات المتحدة تدعم يمن
حواٍر حول قضايا الفيدرالية ومنح حكم ذاتي أآبر للسلطات قيام 

ينبغي أن يضمن اليمنيون قدرًا المحلية.  وفي سياق اإلصالحات، 
الذاتي المحلي، إال أن آيفية فعل ذلك  أآبر من الالمرآزية والحكم

وينبغي أن يتم إقرارها من خالل فتعود إليهم بالمحصلة 
  144الحوار.
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VI.  خاصة قضايا  

  حالة عدن   أ.

عدن نسخة مصغرة لتعقيدات القضية الجنوبية.  لقد آانت  عتبرُت
العاصمة السابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والميناء 

تاريخيًا بوتقة البريطانية  اإلمبراطوريةالمزدهر الذي آان جزءًا من 
انصهر فيها اليمنيون من مختلف المناطق والمهاجرون من أنحاء 

من العالم، خصوصًا من أفريقيا وشبه القارة الهندية.  طبقًا  مختلفة
السابق، فإن  نليحيى الشعيبي، وزير الخدمة المدنية ومحافظ عد

% من سكانها ليسوا أصًال من المدينة، والعديد منهم 60حوالي 
   145يتحدرون من المحافظات الشمالية.

وجهات  تحتوي على نطاق واسع منونتيجة لتنوعها، فإن المدينة 
السكان الذين تربطهم أواصر عائلية النظر واآلراء حول الجنوب.  

بالشمال يدعمون الوحدة بشكل عام وال يستطيعون تخيل االنفصال من 
قال: "من المستحيل بالنسبة لي  جديد.  أحد رجال األعمال من تعز

أنا من الُحجرية [منطقة في محافظة التفكير في انفصال الجنوب.  
عندما أنهينا نا دائمًا نصف أنفسنا بأننا من ريف عدن.  تعز]، وآ

مثل هذه المشاعر   146، بحثنا مباشرة عن العمل في عدن".دراسةال
المؤيدة للوحدة في عدن مبعث إحباط للحراك.  أحد أعضاء الحراك 

ويقيمون في عدن قال، "آثير من سكان  الضالعالذين يتحدرون من 
ز ويحاولون إضعاف تطلعات مديرية آريتر في عدن هم من تع

.  تقول لهم الحكومة بأنه إذا انفصل الجنوب، فلن الجنوب لالستقالل
   147يكونوا مقبولين".

لجنوبيين بشكل واضح.  إنها تحتوي آما أن عدن تبرز الخالفات بين ا
على جميع مكونات الحراك من منظمات وأنصار، والعديد منهم 

لك حول الحلول التي يختلفون بقوة حول قضايا تكتيكية وآذ
آما أن هناك عنصرًا هامًا يتمثل في الهوية العدنية   148يفضلونها.

وهم غير  149الخاصة؛ حيث يعتبر الكثيرون أنفسهم أصًال من عدن
عن وضع الوحدة الحالي وال عن البديل المتمثل في راضين ال 

ن روايتهم الخاصة عن آونهم ضحايا، وهي ياالنفصال.  لدى العدني

 

دن،      145 عيبي، ع ى الش ع يحي ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته  20مق
  .2011آانون الثاني/يناير  15، وصنعاء، 2010تشرين الثاني/نوفمبر 

ز،   146 ن تع ال م ل أعم ع رج ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011تموز/يوليو 

  .2011مجموعة األزمات، عدن، حزيران/يونيو  مقابلة أجرتها 147
ديريات   148 ان وخورمكسر.      معاقل الحراك هي م منصورة، والشيخ عثم

ساحة االحتجاجات في منصورة نشطة على نحو خاص وتضم مزيجًا من  
ى النقيض من       الضالع   أنصار الحراك من   ين.  وعل بوة وأب ، ولحج، وش

  ئل من أبين.ذلك، فإن خورمكسرتخضع لهيمنة رجال القبا
ذي    149 "العدنيون األصليون" مصطلح يختلف معناه باختالف الشخص ال

م جزء من مجموعة        دنيين" ه يستعمله.  أولئك الذين يعتبرون أنفسهم "ع
دما وصل البريطانيون أو رسخت          ا آانت موجودة عن ي إم من األسر الت

از  نفسها خالل الحكم البريطاني.  العديد من هذه العائالت عملت في ال  جه
ي    ه ف ة ب رآات المرتبط ي الش اني أو ف تعماري البريط البيروقراطي االس

  الميناء.  العديد من هؤالء ذوي أصول هندية.

  150على المعاناة خالل الحقبة االشتراآية وتحت النظام الحالي.تشتمل 
  امرأة ُمسنة من عائلة عدنية بارزة شرحت قائلة:

بعد االستقالل، نزل البدو الجنوبيون إلى عدن.  [يشير العدنيون 
دائماً إلى األشخاص القادمين من خارج المدينة بوصفهم "بدوًا".]  

صلحة الشعب.  آانوا لصوصًا.  آل شيء، لكن ليس لم قاموا بتأميم
هاجموا العدنيين وسرقوا منازلهم؛ تصرفوا ببربرية.  آانوا 
ينزعون الخشب من المباني أو يكسرون األثاث الجميل الستعماله 
حطبًا للطهي داخل منازلهم.  بالنسبة للعدنيين، فإن أشخاصًا مثل 

هم لصوص وقتلة.   هو  علي سالم البيض [وهو من حضرموت]
الوحدة، وسرق ثرواتهم واآلن يريد بلدًا مستقًال ي أخذهم إلى الذ

  151من جديد.

"البدو" موضوع شائع بين العدنيين الذين يشعرون  إن عدم الثقة بـ
بالقلق من أن االنفصال سيعني سيطرة سياسيين من األرياف.  عدني 

  شاب من أصول هندية شرح قائًال:

نهم يدافعون عن حقوقنا.  في البداية تحمست للحراك ألني اعتقدت أ
لكني أدرآت أن قادتهم ال يثقون ببعضهم وال يستطيعون تغيير 
أساليبهم القديمة.  إذا حصل الجنوب على االستقالل، فإن 

وردفان سيأتون إلى عدن ويقولون، "لقد  الضالعاألشخاص من 
   152بذلنا الدماء من أجل االستقالل واآلن يحق لنا أن نحكم".

م الفريد وعدم ثقتهم باألرياف، فإن العديد من في ضوء تاريخه
العدنيين يؤيدون وجود مكانة خاصة لمدينتهم.  على حد تعبير صحفي 
عدني، "الحل المثالي بالنسبة لي هو قيام دولة منفصلة في عدن، إال 
أن عدنيين آخرين قالوا لي بأال أتحدث عن هذا ألنه غير واقعي 

ن ذلك نتحدث عن وضع منفصل، وسيلحق الضرر بقضيتنا.  بدًال م
شخص عدني آخر يقيم في عدن منذ مدة   153شيء مثل هونغ آونغ".

 –طويلة عبر عن رأي مماثل قائًال، "ينبغي لعدن  أن تكون دولة 
مدينة داخل الجنوب.  استولت القبائل على عدن بعد استقاللها عن 

   154بريطانيا.  اآلن ينبغي أن يكون لنا مكانة منفصلة ".

ة إلى أن عدن ُتظهر طيفًا واسعًا من الحلول للقضية الجنوبية، إضاف
فإنها تبرز أيضًا المظالم السياسية واالقتصادية التي ُتغذي الحراك 
الجنوبي.  هناك شبه إجماع يتمثل في شكوى العدنيين من غياب 
التنمية في الميناء وحوله وتراجع اقتصاد السياحة.  ويتميز الميناء 

صارخًا على الفساد واالستعمال غير الفّعال لموارد بوصفه مثاًال 
الجنوب، التي تشمل أيضاً النفط واألسماك.  آثيراً ما يستذآر العدنيون 
أمجاد الميناء تحت الحكم البريطاني، عندما آان ثاني أنشط ميناء في 

لون المسؤولية لالشتراآيين وللنظام العالم بعد هونغ آونغ، ويحّم
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في إعادته إلى سابق عهده.  يدعي جماعة الحراك  الحالي على الفشل
أن بوسعهم استعمال ميناء عدن ونفط حضرموت لبناء دولة جديدة 

% من 20الذين يشكلون حوالي  بالجنووتوفير العيش الالئق لسكان 
   155إجمالي السكان.

تبرز مشاعر اإلحباط إزاء مرآزية السلطة على نحو خاص في عدن.  
ادر هالل شرح ذلك قائًال: " لعل المشكلة خاصة؛ وزير الدولة عبد الق

فقد آانت عاصمة الجنوب، آما ُسميت العاصمة االقتصادية لليمن.  
لسوء الحظ، فإن آل شيء انتقل، بعد الوحدة، إلى صنعاء، بما في ذلك 
الوزارات والمؤسسات العامة.  وقد تسبب ذلك في مشاعر عميقة من 

أنهم خسروا آل امتيازاتهم وأنه يتم الظلم في عدن.  شعر العدنيون ب
يشكو جميع العدنيين   156التعامل معهم آمواطنين من الدرجة الثانية".

ومن سائر مكونات الطيف السياسي، المناصرون للنظام، وأعداء 
النظام ودعاة االستقالل ودعاة الوحدة حول تمرآز السلطة في صنعاء 

لسياسية، واالقتصادية وما نجم عن ذلك من خسارة مدينتهم لسلطتها ا
   157.واإلدارية

من احترام سيادة يطالبون بإلحاح بقدر أآبر العدنيين وأخيرًا، فإن 
القانون وللقانون والنظام بشكل عام.  ويزعمون بأن ثقافة سيادة 
ي القانون القوية لديهم مستمدة من اإلرثين البريطاني واالشتراآ

ام، والتي يستعملونها آوصف ية القبلية للنظويمقتون  ما ُيسمى بالذهن
غير مباشر لغياب القانون، والواسطة وأحيانًا الجهل.  صحفي عدني 
بارز قال، "لقد خسر الجنوب النظام والقانون؛ إنه غائب تمامًا.  هذا 
يمثل حقيقة جوهر المشكلة.  لو آان القانون موجودًا، لما تمكن الناس 

آات.  آانوا سيجدون من السرقة والمشارآة في غيرها من االنتها
   158طريقة أخرى لحل مشاآلهم والوصول إلى العدالة".

مظالم العدنيين لها ما يبررها بشكل عام؛ فقد وضع البريطانيون 
األسس لنظام قانوني قوي، ورسخوا ثقافة احترام حكم القانون التي 

الشعبية رغم المظالم  الديمقراطيةاستمرت في عهد جمهورية اليمن 
، استشرت 1994ناتجة عن التنافس السياسي.  لكن بعد عام الكبيرة ال

األحداث التي تضم الفساد وإساءة استعمال السلطة، خصوصاً من قبل 
من أن النظام يشتكي آثير من العدنيين   159الضباط الشماليين.

 

ام     155 ام للسكان لع  Gulf.  انظر  2004يستند هذا التقدير إلى التعداد الع
2000, http://gulf2000.columbia, edu/images/maps/ 

Yemen_Demography_ig.jpg..   الي  2004في عام ، آان العدد اإلجم
يمن  كان ال و 19،694,603لس ول تموز/يولي اب 2011.  بحل ر آت ، ذآ

ة أن عدد       "حقائ ة األميرآي ابرات المرآزي ذي تضعه المخ ق عن العالم" ال
  .24,133,492السكان بلغ 
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يهم نائب محافظ عدن؛ وموظفي          جميع مكونات الطيف السياسي، بمن ف
ور؛ و    ال ن حبت ز ب د العزي تاذ في   أمنطقة الحرة؛ ورئيس جامعة عدن، عب س

ر،    ة آريت ن مديري ان عن حزب اإلصالح م دن، وعضو برلم ة ع جامع
إنصاف مايو؛ وناشط شاب من حزب المؤتمر الشعبي العام؛ وأعضاء في 

، 2010الحراك؛ وعدد من المستقلين سياسيًا، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر 
  .2011يناير و حزيران/يونيو آانون الثاني/

  .2010مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  158
 ,Dresch, A History of Modern Yemenألمثلة على الفساد، انظر  159

op. cit., pp. 197-204..  

القضائي الحالي بطيء، وفاسد وغير قادر على حماية الحقوق 
الحراك لمزيد من القوة عام ومع اآتساب   160األساسية للمواطنين.

، فإن النظام والقانون 2010، وخصوصًا مع انتفاضة عام 2008
وباتت انهارا أيضًا، وأصبحت مناطق من عدن خارج سلطة الحكومة 

ر دوريات في مجموعات صغيرة من الشباب، المسلحين أحيانًا، تسّي
   161مختلف األحياء.

   حضرموت حالة  ب.

موت تحتل موقعًا هامًا في المعادلة آحال عدن، فإن محافظة حضر
% من 37الجنوبية.  إنها المحافظة األآبر، حيث تغطي حوالي 

آما   162% فقط من السكان.5موطن المساحة اإلجمالية للبالد، لكنها 
أنها تفخر بثقافة حضرمية متميزة، وساحل طويل، وجالية مهاجرة 

وهذه   163ليمن.غنية وبحصة آبيرة من الثروة النفطية المتبقية في ا
األخيرة هامة جدًا بالنسبة لالستقرار المالي للبالد وستكون محورية 
ألي دولة جنوبية مستقلة جديدة.  وعلى هذا األساس، فإن إمكانية قيام 

غير مقبولة  لمعسكري دعاة الوحدة هي فكرة حضرموت مستقلة 
  ودعاة استقالل الجنوب على حٍد سواء.

ن بقوة أن لحضرموت تطلعات إلقامة دعاة استقالل الجنوب ينكرو
ويزعمون بأن هذه فكرة ابتدعها النظام  ونشرها لتقويض  دولة مستقلة

وحدة الجنوب.  طبقًا ألآاديمي حضرمي وداعم الستقالل الجنوب، 
فإن "أقلية صغيرة في الجنوب تحدثت عن استقالل حضرموت، إال 

ناك دائمًا صالت أن هذا المطلب ال يعود بالنفع على الجنوب.  آان ه
تاريخية بين حضرموت وعدن.  واألقلية التي تدفع باتجاه استقالل 

أحد القادة الحضارمة للحراك في   164حضرموت يشجعها النظام".
قائًال،  "فكرة  الحضرميةعدن مضى خطوة أبعد في إنكار التطلعات 

 

و         160 دني، تموز/يولي اٍم ع ع مح ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق
ك أراض    ؛ ومع صحفي عدني، وم  2006 ين، ومال ك أراض من أب من   ال

  .2010لحج، تشرين الثاني/نوفمبر 
ؤتمر    161 ي حزب الم ع أعضاء ف ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق

ي   ة ف راك، وموظف ن أنصار الح ة م مال، ومجموع ن الش ام م عبي الع الش
؛ ومع ضابط  2010الخدمة المدنية في عدن، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر 

ان دن، نيس ن، ع ارز، 2011/إبريل أم دني ب حفي ع ع ص ؛ وم
  .2010حزيران/يونيو 

دمها مشروع   162 ات ق ى بيان ديرات إل تند التق ، Gulf 2000 projectتس
  سابق. مرجع

ام       163 نفط الخ اطي من ال اليمن تنتج النفط بكميات صغيرة، وتحتفظ باحتي
ـ در ب ديرات  3 يق ًا لتق ل طبق ارات برمي اير  1ملي انون الثاني/ين .  2011آ

أرب  وت وجد احتياطاته النفطية والغازية في منطقتين جغرافيتين: حوض م
يعون   – وض س مال وح ي الش وف ف ر  –الج وب انظ ي الجن يال ف ماس

“Yemen: Background”, U.S. Energy Information 
Administration, February 2011.   ام ة   2010.  في ع  14، آانت الكتل

ر من   في ماسيال في حضرموت تحتوي على احتيا طيات نفطية مؤآدة أآب
ًا ل   أي  ة استكشاف و  آتلة منتجة أخرى، طبق وي     إهيئ ا تحت نفط.  آم اج ال نت

  حضرموت على منصة الشهير لتصدير النفط في خليج عدن.
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هذه دعاية حكومية لخلق حضرموت مستقلة فكرة غير موجودة.  
    165خل الحراك".الصراعات دا

االدعاءات المتكررة بالعكس، فإن هناك قدرًا هائًال من لكن ورغم 
لحضرميين.  يبدو آثيرٌ من التخمينات فيما يتعلق بالخيارات السياسية ل

الفرصة، فإنهم سيختارون  أعطواإذا اليمنيين مقتنعين بصدق بأنهم 
ت األعمال االستقالل، وأن السعودية ستدعمهم.  العديد من أآبر عائال

وبن محفوظ،  العمودي، بن الدن، بقشانفي السعودية، بما في ذلك 
، ويعتقد آثيرون بأن هذه العائالت ستدعم قيام هي من أصل حضرمي

حضرموت مستقلة أو ذات حكم ذاتي.  وقد أثار إعالٌن من قبل 
 في مدينة الُمكال 2011يران/يونيو الحضرمي في حز األهليالمجلس 

دًا من الشكوك.  أصدر المجلس وثيقة بعنوان الساحلية مزي
"حضرموت: الرؤية والمسار"، التي آان هدفها المعلن بناء إجماع 
حول المكانة الخاصة لحضرموت في أي ترتيب سياسي مستقبلي.  
وأآدت الوثيقة على أن إرادة الشعب الحضرمي ُأهملت في ظل 

يمنية على حٍد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية ال
سواء، ولذلك فإنها تقترح مدونة حقوق لحضرموت لضمان الحكم 
الذاتي في المستقبل والسيطرة على الموارد المحلية.  من بين أهم 

  المطالب ما يلي:

في الحد األدنى، ينبغي أن تكون حضرموت منطقة في سياق نظام  
 فيدرالي؛

ؤونها، وثرواتها ينبغي أن تتمتع المنطقة بحقوق آاملة في إدارة ش 
% من اإليرادات 75ال يقل عن  ومواردها، آما يجب أن تتلقى ما

 المستمدة من هذه الموارد؛

الخاصة  يةمناأل تهينبغي أن يكون لإلقليم جيشه الخاص وأجهز 
  166التي تسهر على أمن مواطني اإلقليم.

، نوالسياسيييمثل المجلس آراء مجموعة واحدة فقط من األآاديميين، 
رغم    167المجتمع المدني الحضارمة فقط. طاءل األعمال ونشورجا

ذلك، فإن الوثيقة تقدم دليًال واضحًا وعلنيًا على االختالفات المناطقية 
الهامة في الجنوب وعلى التطلعات الخاصة للحضارمة التي ستلعب 
دورًا في أي ترتيبات سياسية جديدة.  يتوقع الشماليون أن أثر الوثيقة 

وبالفعل، فإن من   168من الدعوات الجنوبية لالستقالل. سيكون الحد

 

ران، عدن،       165 انون   26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عمر جب آ
  .2011ثاني/يناير ال

نعاء،        166 ة)، ص لية، (بالعربي خة األص ات النس ة األزم دى مجموع ل
  .2011حزيران/يونيو 

ة والمحافظ السابق لحضرموت،         167 ر الدول ادر هالل، وزي طبقًا لعبد الق
أن    د ب فإن اإلعالن عّبر عن وجهات نظر بعض الحضارمة، رغم أنه يعتق

اخل  ن الجماعات األخرى د  المطالب آانت مقبولة.  لكن هناك مجموعة م
راك،   –حضرموت  ك الح ي ذل ا ف تراآي   بم زب االش وفيين، والح والص

ا مجموعة     –اليمني  ة أجرته التي ال توافق تمامًا على هذه المطالب.  مقابل
  .2011تموز/يوليو  2األزمات، صنعاء، 

ادر هالل، صنعاء،       168 د الق  2مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع عب
 1؛ والمستشار الرئاسي عبد الكريم األرياني، صنعاء،  2011تموز/يوليو 
.  تثير دعوات المجلس المدني لوحدة فيدرالية منفصلة  2011تموز/يوليو 

يمن الموحد وال       الشكوك بأن حضرموت ال تريد أن تكون جزءًا ال من ال
دعوات الستقالل      ة أن تضعف ال من دولة جنوبية مستقلة.  من شأن الوثيق

بين جميع األقاليم التي تدعي بحقها بالحكم الذاتي أو االستقالل، فإن 
حضرموت تمثل الحالة األآثر قوة تاريخيًا، وثقافيًا واقتصاديًا.  في 

كون تحين أن درجة محدودة من الحكم الذاتي في حضرموت قد 
فإن ذلك يمثل خطًا أحمر ألصحاب السلطة  ألغلب اليمنيين، ةمقبول

في الشمال ولالنفصاليين الجنوبيين على حٍد سواء.  إن خسارة 
حضرموت، بثرواتها النفطية، وساحلها ورجال أعمالها األثرياء، 

  سيمثل ضربة ساحقة سواء لليمن الموحد أو لدولة جنوبية مستقلة.

  وسط"األ "اليمن و الجنوبية القضية بين العالقة  ج.

تعبيرًا مضلًال جغرافيًا يشير إلى األراضي  يعتبر اليمن األوسط
جنوب صنعاء وشمال جمهورية اليمن  169الزراعية الشافعية

مقراطية الشعبية.  ويضم محافظات إب، والُحديدة، واألآثر أهمية، الدي
تعز.  محافظة تعز هي األآثر سكانًا وفي حين أنها تقع في الجنوب 

سياسيًا آانت جزءًا من الجمهورية العربية اليمنية.   جغرافيًا، فإنها
تشتهر تعز بأن مواطنيها هم األعلى تعليمًا، وتمتاز باعتناقها للقيم 

شكل اآلن قلب الحرآة وت  170"المدنية" وليس القيم "القبلية".
االحتجاجية، آما يشكل سكان تعز أغلبية المحتجين في ساحة التغيير 

إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري  في صنعاء، والذين يسعون
ز السلطات في عائلة الرئيس وحاشيته المكونة من وذلك بكسر ترّآ

   171النخب اإلسالمية في الشمال.

 

إن       الجنوب بطري قتين. أوًال، إذا مضت حضرموت في طريق منفصل، ف
أن        ن ش ًا، م اة؛ وثاني تقلة للحي ة المس ة الجنوبي ة الدول يقوض قابلي ك س ذل
ك    تقالل وذل دعوة لالس ن ال د م ذاتي أن تح م ال دعوات الحضرمية للحك ال
  باستحضار شبح المزيد من التقسيم واالقتتال الداخلي داخل الجنوب نفسه.

ي  169 افعية ه نّي.     الش المي الُس ه اإلس ي الفقه ة ف دارس األربع دى الم إح
دد      رة الع ة آبي اك أقلي معظم اليمنيين من أتباع هذا المذهب، في حين أن هن

والي  ى  30(ح كل      35إل ة بش ة الزيدي د األقلي ديين.  تتواج ن الزي % ) م
ي  زون ف افعية يترآ ين أن الش ي ح مالية، ف ات الش ي المرتفع ي ف أساس

ة  اطق الزراعي ى أراضي  المن دة، إضافة إل ز، وإب والُحدي ة، وتع الداخلي
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية السابقة.  في اليمن الشمالي، سيطر   
ين أن  ي ح كرية، ف ية والعس لطة السياس ى الس ًا عل ديون تاريخي الزي

ريبية و    دة الض كلت القاع افعية ش ة الش ي الزراعي زًا  -األراض أو مرآ
رات في       للتجارة.  لمناقشة تفص  ة مع التغي اطع االنقسامات الطائفي يلية لتق

ي، انظر     Kiren Aziz Chaudhry, The Priceاالقتصاد السياسي اليمن
of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East 

(Ithaca and London, 1997)..  
ى     170 ه مضلل عل ر  يستعمل هذا التمييز روتينيًا من قبل اليمنيين إال أن أآث

ى         م األعل ون ه ان التعزي ا إذا آ من صعيد.  أوًال، من الصعب التحقق فيم
ي     ة ف ز التنمي ة صنعاء وترآ ة جامع ى هيمن النظر إل ًا ب ًا، خصوص تعليم
ي"     دني" و"القبل ين "الم صنعاء في السنوات األخيرة.  ثانيًا، فإن التمييز ب

ذا التمي   روا   إشكالي.  آثيٌر من الباحثين يمكن أن يشككوا في ه ز وأن يعتب ي
دني.  انظر   ع الم ن المجتم زءًا م ي ج يم القبل  ,Sheila Carapicoالتنظ

Civil Society in Yemen, op. cit.     يمن األوسط ًا، ورغم أن ال .  ثالث
ى           افظون عل ه يح ين في ن اليمني د م إن العدي تقرة، ف ة مس ة زراعي منطق

  والءاتهم القبلية.
د ال  171 ارز عب ل السياسي الب ادل المحل ز  يج الي تع أن أه اني ب ي اإلري غن

يمن         ي ال ين) [ف ع (الفالح ون وجمي وازن: "التعزي ن الت ر م دون أآث يري
ى        يطرة عل دون الس م يري ام؛ إنه ر النظ رد تغيي دون مج ط] ال يري األوس
ر   ذا صحيح.  حدث األم ن ه ك صراحة، لك وا ذل ن يقول ادم.  ل ام الق النظ



   نقطة االنهيار؟  قضية اليمن الجنوبي
 25صفحة    2011تشرين األول/أآتوبر  20 حول الشرق األوسط، 114تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم 

 
 

عالقة وثيقة ومعقدة مع اليمن األوسط.  بالنظر إلى  لقد آان للجنوب
الجوار الجغرافي، فإن المنطقتين محكومتان بالهجرة، والتجارة 

ية اليمن سياسيًا، فإن العديد من أبرز قادة جمهوروالتزاوج.  
روا أصًال من تعز، خصوصًا من المنطقة الديمقراطية الشعبية تحد

المسماة الُحجرية.  واستنادًا إلى التشابه الثقافي، واالجتماعي 
والتاريخي، فمن المنطقي توقع نشوء تحالف سياسي طبيعي بين تعز 

  ورة هو الحال. وعدن.  إال أن هذا لم يكن بالضر

لدى الجنوبيين حاليًا منظورين سياسيين متعارضين إزاء اليمن 
األوسط.  األول يسعى إلى تقريب المنطقتين من بعضهما البعض 
وذلك باقتراح تحالف جديد ينقل مرآز الثقل السياسي جنوبًا، نحو 
المناطق األقل قبلية، والمسكونة من قبل الشافعيين.  وهذا يعكس إلى 

بعيد التفكير الجديد الذي أنتجته االنتفاضة؛ وأولئك الذين يدعمون حٍد 
هذا التوجه يتحدثون عن "اليمن القديم"، وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية السابقة، مقابل "الجنوب الجديد"، جمهورية اليمن الديمقراطية 

 طبقًا لناشط من تعز، فإن "تعز  172الشعبية السابقة + اليمن األوسط.
والجنوب في جانب وسكان الشمال في جانب آخر، رغم أن بعض 

.  ما تحتاجه البالد فعًال هو الناس في الشمال أيضًا يريدون التغيير
   173مرآزية السلطة واالبتعاد عن صنعاء".ال

في موافقة حذرة على نشوء تحالف سياسي أوثق، قال أحد رجال 
ي، يمكن للجنوب أن األعمال الحضارمة، "لو آان لدينا نظام فيدرال

زالوا  يستوعب تعز، ألن الناس هناك مثلنا.  إال أن التعزيين ال
بالناس في الخليج  مختلفين.  الجنوبيون أآثر شبهًا من الناحية الثقافية

ناشط آخر من محافظة   174منهم بالناس في باقي أنحاء اليمن".
رب في ر عن ثقة أآبر قائًال: "إذا نشبت الحالبيضاء الحدودية عّب

الشمال، ستنشأ دولة جديدة في الجنوب، لكنها ستكون (الجنوب 
الجديد) الذي يضم تعز وإب.  وهناك حاليًا نقاشات حول هذه 

  175القضية".

على النقيض من ذلك، فإن ثمة رؤية أآثر انعزالية يمكن أن تسعى 
لتعزيز التمايز السياسي والثقافي للجنوب والمحافظة عليه في حدود 

اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة.  وتتميز هذه النزعة جمهورية 
بمزيج من التشاؤم حول قدرة اليمن األوسط على تحقيق تغيير حقيقي 
في صنعاء، وفي بعض األحيان، قدرًا  عميقًا من انعدام الثقة بأي 
شخص من الشمال.  أحد القادة الشبابيين في الحراك عبر عن شكوآه 

نهم أن تعكس سوى حلم.  يمك محتجين الشماليين القائًال: "إن آلمات ال
مثل هذه الدولة لن تصبح حقيقة.  بدًال من  يحلموا بدولة مدنية، لكن

ذلك، فإن الشمال سيتحول من حكم العائلة إلى حكم القبيلة.  ال يمكن 
 

ا   دمير النظ دون ت م يري راق.  إنه يعة الع ع ش ه م ل  نفس كل آام ائم بش م الق
ة       ا مجموع ة أجرته رى".  مقابل رة أخ م م ن قمعه تمكن م ث ال ي بحي

  .2011األزمات، صنعاء، حزيران/يونيو 
آخرون يشيرون إلى هذا التمييز على أنه "الجنوب الكبير" (جمهورية  172

وب        دة) و "الجن ز وإب والُحدي ابقة + تع عبية الس ة الش يمن الديمقراطي ال
ة اليمن الديمقراطية الشعبية).  مقابلة أجرتها مجموعة التقليدي" (جمهوري

  .2011األزمات مع ناشط في المجتمع المدني، صنعاء، نيسان/إبريل 
  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، حزيران/يونيو  173
ال حضرمي، عدن،          174 ا مجموعة األزمات مع رجل أعم مقابلة أجرته

  .2011حزيران/يونيو 
  .2011رتها مجموعة األزمات، صنعاء، تموز/يوليو مقابلة أج 175

آخرون يتبنون الموقف   176أن يلتقيا". –الشمال والجنوب  –للثقافتين 
اليمن األوسط ال يختلفون آثيرًا عن غيرهم من القائل بأن الناس في 

  الشماليين:

نظريًا، يمكن للتعاون مع اليمن األوسط أن يتحقق، لكن عمليًا ال 
إليجاد تسوية وتعز والُحديدة  ،إب إن معارضةيمكن تحقيق ذلك.  

فعليًا من معارضة صنعاء لها.   أقوىعادلة للقضية الجنوبية 
إنهم يختلفون فقط جميع الشماليين يعتبرون الجنوب هبة من اهللا.  

على أي قطعة من الكعكة سيحصلون.  جميعهم لديهم نفس الذهنية 
   177القبلية؛ إنهم متشابهون سواء آانوا من إب، أو تعز أو صنعاء.

الجنوب  بصرف النظر عن الوضع الحالي للعالقات السياسية بين
واليمن األوسط، فإن مستقبليهما متشابكان.  إذا نجحت الحرآة 
االحتجاجية في الشمال، فإنها ستوفر فرصة إلعادة المفاوضات حول 
العقد االجتماعي للبالد، وسيكون اليمن األوسط  واليمن الجنوبي في 
موقعٍ يمكنهما من تشكيل آتلة سياسية قوية قادرة على نقل مرآز الثقل 

ياسي وتحقيق قدر آبير من الالمرآزية.  على النقيض من ذلك، إذا الس
استمر الوضع الراهن أو إذا ظل النظام السياسي الناشئ تحت سيطرة 
الحلقة الداخلية للنظام (مثل علي محسن األحمر أو عائلة األحمر 
القوية، وهي غير عائلة علي محسن األحمر)، فإن التعاون المستقبلي 

  .لن يكون مؤآدًا

  العرب: جزيرة في القاعدة  د.

إضافة إلى التحديات التي تواجه الجنوب هناك وجود القاعدة في 
 100بين  –ُيذآر أن عدد أعضاء المنظمة صغير   178جزيرة العرب

دعم تضم بعض القبائل والمقاتلين من إال أنها تمتلك شبكة  – 400و 

 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، حزيران/يونيو  176
مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع قائد في الحراك، صنعاء، تشرين  177

  .2010الثاني/نوفمبر 
رة العرب  تشكلت القاعدة في  178 اير     جزي انون الثاني/ين من   2009في آ

ن فرعي القاعدة في اليمن والسعودية.  ويقودها اليمني المتشدد االندماج بي
د    ال ناصر هري ومحم عيد الش عودي، س ن أصل س ه م ان ل ي ونائب وحيش

ل" في السعودية (وهو         ادة تأهي امج "إع العوفي، وآالهما تخرجا من برن
ى العنف.           ودة إل ل الع ين) قب ى إصالح المتشددين المعتقل برنامج يهدف إل

مستعدة وقادرة على شن هجمات داخل وخارج   زيرة العربفي جالقاعدة 
وق     ورث ويست ف اليمن.  لقد ادعت مسؤوليتها عن محاولة تفجير رحلة ن

ي   دة ف ات المتح مبر  25الوالي انون األول/ديس ة 2009آ ذلك محاول ، وآ
وبر      دة في تشرين األول/أآت إرسال رزمتين ملغومتين إلى الواليات المتح

ات       .  لقد وقعت الم2010 ومتي الوالي ؤخرًا تحت ضغوط من حك نظمة م
أرب، حيث أدى      المتحدة واليمن في محافظات أبين، وشبوة، والجوف وم
ك        رز تل ان أب ارزين.  آ ائها الب ل بعض أعض ى قت ارات إل ن الغ دد م ع

ي      نت ف ي ش ك الت ارات تل بتمبر أيلول 30الغ طة  2011/س ائرة بواس ط
ولق   ور الع دة     أمريكية بدون طيار قتل فيها أن ات المتح ود في الوالي ي المول

دير      ان ي مع مجموعة من آبار المقاتلين، بمن فيهم مواطن أمريكي آخر آ
ون في      ترونية باللغة االنكليزية على اإلمجلة الك انوا يتنقل دما آ ت، عن نترن

 Mark Mazzetti, Eric Schmitt, andمحافظة الجوف الشمالية.  انظر 
Robert Worth, “Two-year manhunt led to killing of Awlaki 

in Yemen”, The New York Times, 30 September 2011..  
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، بينأفي  في الجنوب، تنشط المنظمة على نحو خاص 179أعضائها
يلف الجماعة قدٌر   180وشبوة وحضرموت ولها وجود في عدن ولحج.

وتكثر األسئلة حول نطاق تأثيرها ونفوذها آبير من الغموض، 
وعالقتها مع األحزاب اليمنية األخرى، وهو ما يؤدي إلى نشوء جملة 

  من نظريات المؤامرة لدى جميع األطراف.

ة للقلق لمدى وصول في أحد أآثر التجليات الدراماتيكية والمثير
يبدو أنها تحالفت مع متشددين محليين   لقاعدة في الجزيرة العربا

ومقاتلين أجانب في القاعدة في مجموعة سمت نفسها أنصار الشريعة 
محافظة أبين، بما فيها العاصمة  واستولت على عدة بلدات في

/سبتمبر،ادعت الحكومة أيلول 10.  في 2011زنجبار، في أيار/ مايو 
إال أنه في  181أنها استعادت السيطرة على زنجبار من المتشددين،ب

وقت آتابة هذا التقارير الزالت المعارك مستمرة بين أنصار الشريعة 
من جهة والقوات الحكومية ورجال القبائل المحليين الساعين لطردهم 

جزيرة يالء المخاوف من القاعدة في من جهة أخرى.  أثار هذا االست
عدم من المجموعات المتشددة يمكن أن تستغل  وغيرها العرب

االستقرار المتزايد وتالشي سلطة الحكومة في الجنوب لتوسيع 
  سيطرتها.

، بدأت القبائل 2011ومع تفاقم الوضع في أبين في تموز/يوليو 
المحلية بالتحول ضد أنصار الشريعة وانضمت إلى القوات الحكومية 

أبين شرح أن القبائل آانت قد في محاولة لصد الجماعة.  سياسي من 
والتي يتحدر العديد من قادتها من خارج  –أدرآت مخاطر المجموعة 

قائد محلي آخر أضاف   182على مجتمعاتهم المحلية. –المحافظة 
قائًال: "الناس في منطقتي ال يكترثون إذا قتلت القاعدة أنصار النظام.  
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وبي من     مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع موظف   180 ة جن ة مدني خدم

ط ين، ونش ات،   اءأب س ق ارز، مجل حفي ب وبيين وص دني جن ع م مجتم
  . 2011صنعاء، حزيران/يونيو 

 Yemeni army fights off Islamists; officials say at“انظر   181
least 230 soldiers killed in battles with Qaeda”, al-Arabiya 

News, 11 September 2011..  
  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يوليو  182

ألنها تحب  قد تقاتل قبائل أبين المتطرفين، إال أن ذلك ليس
  183الحكومة"

مامًا حول القاعدة في جزيرة العرب  للنظام وخصومه آراء مختلفة ت
 جزيرة العربطبقًا للرواية الرسمية للنظام، فإن القاعدة في 

والجماعات المرتبطة بها تشكل تهديداً وأنها أحرزت موطئ قدم بشكل 
راك أساسي نتيجة انتشار الفقر.  آما أنهم يدعون بأن نشطاء الح

يعملون معها ضد النظام.  مدير مكتب الرئيس ورئيس مكتب األمن 
، تعمد اتهام الحراك بالتعاون مع اآلنسيالقومي، علي محمد ا

أحد أفراد األجهزة األمنية التابعة للنظام في عدن أضاف   184القاعدة.
قائًال: "الحراك والقاعدة ينسقان فيما بينهما: عدو عدوي صديقي.  في 

فالتنسيق  الضالع، هناك قدر ال بأس به من التنسيق؛ أما في عأبين وياف
  185أقل".

جزيرة  أعضاء الحراك ينكرون بشكل قطعي التعاون مع القاعدة في
علماني المتمثل في الدولة إضافة إلى العرب ويؤآدون على هدفهم ال

ُيعبر العديد من الخبراء عن تشككهم فيما   186عدائهم للتطرف الديني.أ
ي تشكله في دة في جزيرة العرب والتهديد الذول القاعيتعلق بأص

الجنوب.  ويصفونها بأنها صنيعة النظام وتستعمل لضمان قدٍر أآبر 
جنوبي في من الدعم الغربي في معرآته ضد أعدائه الداخليين.  عضو 

  اإلصالح قدم الرواية النموذجية للمعارضة على النحو التالي:

ت لصالح يستعملها لتطوير القاعدة الواليات المتحدة تقدم مساعدا
في اليمن.  تتلقى عدة مجموعات متشددة الدعم من النظام، مثل 

عبد المناصب في الجيش والرواتب.  على سبيل المثال، فإن خالد 
أبين  –، وهو متشدد على صلة بمجموعة ُتعرف بجيش عدن النبي

ن اإلسالمي في التسعينيات، هو شريك سياسي لصالح.  في حين أ
أبين اإلسالمي يختلف عن القاعدة، فإن شبكاتهما  –جيش عدن 

.  إن النظام يستعمل هؤالء المتشددين البتزاز الواليات تتقاطع
   187المتحدة.

 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تموز/يوليو  183
ي  184 ع عل ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته يمقابل نعاء، اآلنس  20، ص

أن  اآلنسي دعى .  وآدليل على هذا التعاون، ا2010تشرين األول/أآتوبر 
دة في      وا مع القاع رة العرب    بعض عناصر الحراك آانوا قد اتفق في جزي
مى      ي، المس دم اإلقليم رة الق ة دوري آ ى مهاجم يج ’عل ذي ‘20الخل ، ال

اني/نوفمبر        وبي في تشرين الث يمن الجن .  2010استضافته الحكومة في ال
الن    ى اإلع ار إل ه أش ا أن وم).  آم دث أي هج م يح ي المحصلة ل ذي  (ف ال

 جزيرة العرب  والذي أعلن فيه قائد القاعدة في  2009/مايو أيارصدر في 
ناصر الوحيشي دعمه للمحتجين الجنوبيين، وآذلك وجود أنصار الحراك  
د الضربة       ين، بع ي المفض، أب ة ف دة في مظاهرة احتجاجي وأنصار القاع

دنيين    ا عشرات الم اك   الجوية التي وجهتها الواليات المتحدة وقتلت فيه هن
  .  المرجع السابق.2009في آانون األول/ديسمبر 
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  .2010مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  186
و   187 ران/ يوني ات، صنعاء، حزي ة األزم ا مجموع ة أجرته .  2011مقابل

الت   ى الص ة عل ض األدل اك بع ض  هن الح وبع ام ص ين نظ ة ب الوثيق
دة        ين القاع ين النظام وب الجماعات المتشددة رغم أن أية صالت مباشرة ب

ي  ربف رة الع ات،   جزي وال.  خالل الثمانيني ي أحسن األح ة ف ى متقلب تبق
ـ    وا ب ين، عرف يمن يمني تخدم ال اد     اس ي الجه اتلوا ف رب" ليق ان الع "األفغ

وا      االفغاني ضد السوفييت.  عندما عاد األ ى وطنهم، عومل ان العرب إل فغ
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في بيان بروآسل المشار إليه أعاله والذي صدر في حزيران/يونيو 
، عبر أعضاء الحراك عن وجهة نظر مماثلة: "إن انتشار 2011

ية المسلحة تحت أسماء مختلفة في مناطق الجنوب الجماعات اإلسالم
تستعملها القوى المكونة للسلطات  ال يعدو آونه حيلة سياسية وأمنية

   188الحاآمة".

 بالفعل، وحتى مع تزايد التهديد الذي تشكله القاعدة في جزيرة العرب
وضوحًا وحدًة بالنسبة لمواطني الجنوب، خصوصًا في أبين، فإن 

ن الحكومة آانت قد تخلت عمدًا عن بعض آثيرين يزعمون بأ
األراضي ألنصار الشريعة عندما آانت في مرحلة التكوين.  ويرى 
البعض في ذلك محاولة إلخافة الغرب بشكل يجعله يدعم النظام في 
وقت تحتاج فيه صنعاء إلى الدعم ضد االنتفاضة.  ويربطه آخرون 

في النظام،  بالصراع الداخلي على السلطة بين النخب الشمالية
، علي محسن، يستعمالن ويشيرون إلى أن الرئيس وخصمه الرئيسي

عمالء لهما الآتساب النفوذ في الجنوب وتقويض تطلعات الحراك في 
أحد نشطاء المجتمع المدني في عدن اختصر الموقف   189االستقالل.

  على النحو التالي:

صالح وعلي محسن آالهما خائفان من أن الجنوب سيقع تحت 
عدد قليل من  لقاعدة في جزيرة العربيطرة الحراك.  لس

األعضاء في الجنوب، إال أن األمر يختلف في باقي أنحاء البالد، 
ألنها تتلقى الدعم والتشجيع من قبل مختلف فصائل النخبة 
الشمالية.  تعتقد هذه النخب أنه إذا سقط الجنوب، فمن األفضل أن 

تي تسيطر عليها.  ويستعمل يسقط في أيدي الجماعات المتطرفة ال
  190النظام اسم القاعدة من أجل الحصول على الدعم الغربي.

ثمة حجة بديلة تقول بأن النظام تخلى عن بعض المناطق في أبين من 
أجل تحييد المحافظة القوية سياسياً في وقت يشهد اضطرابات سياسية.  

ومة أرادت أن أحد قادة أبين البارزين قال، "تعتقد قبائل أبين بأن الحك
تنخرط أبين في حالة حرب.  ألبين موقع هام في تاريخ الجنوب وهي 
موطن العديد من القادة األقوياء الذين يحتلون مواقع داخل وخارج 

 

ب، خصوصًا    آاألبطال، وحصل العديد منهم على وظائف حكومية وروات
ام      رب ع الل ح ة.  خ كرية واألمني زة العس ي األجه د  1994ف ض

وب.         ال ضد الجن ان العرب للقت االشتراآيين، عبأ صالح اآلالف من األفغ
ا      اليوم، ال ابقين والنظ ادين الس ين المجه درة    زالت الصالت ب ؤثر في ق م ت

ام     ا  2006الحكومة واستعدادها لمواجهة الجماعات المتشددة.  في ع ، نج
من أفراد القاعدة من سجن لألمن السياسي في صنعاء، وهو حادث         22

 ,Jeremy Sharpيشك آثيرون أنه تم بموافقة رسمية من الحكومة.  انظر 
“Yemen: Background and U.S. Relations”, op. cit., pp. 13-

ع   .14 دة م االت أآي ام اتص ام أق م أن النظ رى، ورغ رة أخ ن، وم .  لك
ي        ي بالضرورة ارتباطه بالقاعدة، الت ذا ال يعن المجاهدين السابقين، فإن ه
ي  اليين ف ابقين والح اربين الس ن المح د م ل جدي ن جي ا م ون قيادته تتك
 الحروب في بغداد وأفغانستان والذين صرحوا علنًا باستهداف المسؤولين  

  الحكوميين اليمنيين. 
  "البيان الختامي"، مرجع سابق. 188
دن،  189 حفيين، ع ع ص ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته مق

؛ ومع قائد شبابي في الحراك، عدن، حزيران/يونيو 2011حزيران/يونيو 
2011.  
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النظام.  لقد تسببت الحكومة بالمشاآل الحالية من أجل صرف انتباه 
   191قادة أبين عن التجاذب السياسي في صنعاء".

، فمن المستحيل التحقق من هذه اإلدعاءات نظرًا لغياب األدلة
المتعارضة والتحريضية في آثير من األحيان.  حتى اآلن، لم يعثر 
على دليل واضح على الدعم المباشر أو التنسيق بين الحراك والقاعدة 
في جزيرة العرب  صحيح أن الطرفين ينخرطان في هجمات ضد 

وجود تنسيق ستنتاج عناصر الجيش والقوى األمنية وبالتالي يمكن ا
تكتيكي ضد عدو مشترك.  أحد أنصار الحراك قال، "األساس الوحيد 
لوجود عالقة بين الحراك والقاعدة يتمثل في "عد عدوي صديقي".  
عدا ذلك، ليس هناك أي صلة.  للحراك أهداف على المستوى 
الوطني، في حين أن للقاعدة أهداف عالمية.  ليس هناك صلة 

أما فيما يتعلق   192الطرفين، وال يوجد دعم مباشر". بين إيديولوجية
بوجود دعم ضمني، فمن المرجح أن ذلك يحدث في أبين، حيث 
الحراك ضعيف نسبيًا ويعمل في بيئة اجتماعية متنوعة تتميز فيها 

  االنتماءات اإلسالمية والقبلية بالقوة.

لم تظهر أي أدلة ملموسة على المزاعم بأن للنظام يد في تأسيس 
أو دعمها، رغم أن بوسع الجنوبيين اإلشارة  القاعدة في جزيرة العرب

إلى تاريخ النظام الحافل بالتحالفات مع المتشددين اإلسالميين، 
وخصوصًا األفغان العرب.  آما يربط السكان المحليون بين دور 

وإهمال الحكومة لألمن والتنمية في  القاعدة في جزيرة العرب
الحصيلة في تردد المجتمعات المحلية في تزويد مناطقهم.  وقد تمثلت 

الحكومة بالمعلومات االستخبارية حول الجماعات المتشددة. طبقًا 
لصحفي جنوبي، "إذا سأل مسؤول حكومي شخصًا عاديًا من أبين 
حول شؤون المتشددين هناك، فإنه سيرفض المساعدة، ألن الحكومة 

  193لم تفعل شيئًا لهم".

لتقرير، آان النظام يلجأ إلى وسائل عسكرية حين وقت آتابة هذا ا
أقوى لطرد أنصار الشريعة من المناطق الحضرية.  إال أن ذلك ال 
يمكن أن يحل المشكلة.  إن إيجاد حل طويل األمد للتهديد الذي تشكله 

والمتشددين المرتبطين بها سيتطلب بناء  القاعدة في جزيرة العرب
  اعات المحلية في أبين.الثقة بين الحكومة المرآزية والجم

 

  .2011، تموز/يوليو مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 191
اني/نوفمبر  192 رين الث نعاء، تش ات، ص ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل

2010.  
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VII.   الممكنة والسيناريوهاتالحلول  

تجري حاليًا مناقشة أربعة سيناريوهات محتملة لمعالجة القضية 
الجنوبية وإعادة التفاوض بشأن العالقة بين الحكومة المرآزية 
والكيانات المناطقية: دولة وحدوية مع تحسين الحكومة المرآزية؛ 

  حلية أقوى؛ ودولة فيدرالية؛ واالنفصال.دولة وحدوية مع إدارة م

 مرآزية قوية حكومةية مع دولة وحدو آ. 

ساسًا استمرارًا للوضع الراهن، فإن أبموجب هذا القرار الذي يمثل 
الحكومة ستحسن الوضع األمني وتقديم الخدمات وفي نفس الوقت 
ي تضمن احتراماً أآبر لسيادة القانون.  أنصار هذا الخيار هم من مؤيد

النظام الذين يجادلون بأن المشكلة الحقيقية في الجنوب، آما هي في 
أنحاء البالد األخرى، هي السجل السيء للحكومة في هذه المناطق، 
وبالتالي فإن الجواب ال يكمن في تحقيق قدر أآبر من اإلدارة المحلية.  

  د ضباط األمن العدنيين:حعلى حد تعبير أ

لجنوب، فإن ذلك سيحل المشكلة.  إذا آانت الحكومة قوية في ا
.  إذا انقسمت البالد، فإنها ستنقسم إلى عدد الفيدرالية ليست الحل

من الكيانات، وليس إلى آيانين فقط.  الفيدرالية لن تنجح ألن حتى 
اإلدارة المحلية فشلت.  اإلدارات المحلية الحالية ضعيفة ولم تفعل 

  194شيئًا.  إنها بحاجة لدولة قوية.

ار ضباط الجيش في صنعاء عّبر عن رأٍي مماثل قائًال بأن أحد آب
الحل األآثر فعالية يتثمل في فرض الحكومة المحلية للقانون، 
والمالحقة القضائية للجريمة وضمان معالجة النظام القانوني للمشاآل 

  195األخرى مثل النزاعات حول األراضي.

نها ال تتمتع يتشاطر هذه الرؤية آثيرون داخل الحزب الحاآم إال أ
سوى بدعم شعبي محدود.  رغم أنها تشير بدقة إلى رغبة شعبية 

بعبارة أخرى بدولة  –بتحقيق األمن، وسيادة القانون وتوافر الخدمات 
فإنها ال تعترف بالتاريخ الفريد للجنوب وبالمظالم الخاصة به،  –فّعالة 

تتناقض ناهيك عن معالجة هذه المظالم.  وتتميز على نحو خاص بأنها 
صدًى  ي سائر أنحاء البالد، والتي تلقىمع روح الحرآة االحتجاجية ف

خاصًا في الجنوب، والتي تسعى لمراجعة النظام الحالي وإقامة 
مؤسسات شاملة خاضعة للمساءلة وتستجيب الحتياجات الناس.  دون 
توفير عالج يتضمن مشارآة محلية حقيقية، فإن من شبه المؤآد أن 

صاعد، ومن المرجح أن ترتفع أعداد الداعين إلى التوترات ستت
  االنفصال الفوري.

 محلية قوية إدارةدولة وحدوية مع   ب.

الذي يعكس الموقف الحالي للحزب الحاآم ويتمتع  الخيار الثاني،
بالدعم داخل اللقاء المشترك المعارض، يتمثل في المحافظة على دولة 

 

توى،     194 ع المس ي رفي ابط أمن ع ض ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011عدن، نيسان/إبريل 
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المحلية.  نظرًا إلى أن وحدوية وتفويض صالحيات آبيرة لإلدارات 
دور المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى 
المديرية يقتصر على أداء وظيفة رقابية، آما أنها تفتقر إلى التمويل، 

إدارة محلية تتمتع بصالحيات آاملة،  ةفإن الحكومة اقترحت إقام
افة إلى ة أآبر، إضيومنح المجالس المحلية سلطات تنفيذية وإدار

الخيار، ينطوي آٌل  .  ثمة تنويعات على هذااليالم اتعزيز استقالله
منها على تقسيم السلطة بين الحكومتين المرآزية والمحلية.  يقترح 
البعض إصدار تشريعات تمّكن المحافظات من االحتفاظ بحصة أآبر 
من الموارد المحلية، مثل عائدات النفط ورسوم الموانئ.  آما يمكن 

اء السلطات المحلية إمكانية السيطرة على قضايا حساسة مثل إعط
الشرطة واألمن، التي آانت مصدرًا دائمًا للتوتر بين الجنوبيين 

بالتخلي عن هذه والحكومة المرآزية.  تقوم الحكومة المرآزية 
الصالحيات لإلدارات المحلية آما توفر التشريعات الحماية لهذه 

ن ذلك، وبموجب النظام الفيدرالي، فإن السلطات.  على أن النقيض م
الكيانات المناطقية ستتمتع بحقوق غير قابلة للتصرف وينص عليها 
الدستور.  ومن أجل جعل النظام الوحدوي أآثر جاذبية بالنسبة 

تكون للجنوبيين، يمكن لهذه الحقوق واالمتيازات المحلية المحددة أن 
  مضمونة ببنود دستورية جديدة.

ار تعزيز دور اإلدارات المحلية حاليًا في سياق رزمة يتم نقاش خي
أوسع من اإلصالحات الوطنية.  على سبيل المثال، فإن المؤتمر 
الشعبي العام واللقاء المشترك آالهما يدعمان الطلب إلى مجلس 
الشورى توفير تمثيل متساوي لكل محافظة ومنحها سلطة تشريعية.  

 فكرة التحول إلى نظام برلماني حول ًامتزايد ًاآما أن هناك إجماع
يستند إلى التمثيل النسبي الذي من شأنه أن يعزز قوة اإلدارات المحلية 

  وذات القاعدة المناطقية.ة ويمنح التمثيل لألحزاب األصغر المختلف

أنصار هذا الخيار موجودون في سائر أجزاء الطيف السياسي 
حقق التوازن بين والمناطقي.  وآما يرى هؤالء، فإن هذا الخيار ي

المطالب الجنوبية بقدر أآبر من الحكم المحلي والمخاوف الشمالية من 
انفصال الجنوب.  ويجادل هؤالء أنه باإلضافة إلى معالجة المظالم 
الجنوبية األساسية، فإن تأسيس إدارة محلية قوية سيكون له أثر إيجابي 

الشمالية تشعر على البالد بشكل عام، من حيث أن العديد من المناطق 
ز السلطة والموارد في العاصمة.  أيضًا بأنها مهمشة بسبب ترّآ

ستستفيد هذه المناطق أيضًا  من تعزيز السلطات المحلية وإعطائها 
  قدرًا أآبر من المشارآة في المؤسسات الوطنية.

  دولة فيدرالية  ج.

ن قبل ثمة خياٌر ثالث يتمثل في الفيدرالية، ويكتسب تأييدًا متزايدًا م
وثمة نوعان فرعيان يتم النظر   196شريحة واسعة من الجنوبيين.

 

ام "ترسيخ          196 ي بشكل ع ا تعن ة، فإنه ات الفيدرالي في حين تختلف تعريف
ى           رار عل اذ الق ة اتخ ار عملي ي إط ي ف م المحل ن الحك ين م توى مع مس

تور".      ة بالدس ون محمي رة تك ا صالحيات آبي وطني، ومنحه توى ال المس
Michael Gallagher, Michael Laver and Peter Mair, 
Representative Government in Modern Europe (Boston, 

2001), p. 145.       ان ا طريقت ة هم ة المحلي ين الحكوم ة وتمك .  إن الفيدرالي
ي أن        ل ف ي يتمث تالف رئيس ة اخ ن ثم ة، لك ق الالمرآزي ان لتحقي مختلفت

ادة بضمانات دستورية محددة.         ع ع ر ال يتمت  ,Yash Ghaiالشكل األخي
“The Structure of the State: Federalism and Autonomy”, in 
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 متعدد األقاليم فيدرالينظام   .1

بموجب هذا السيناريو، وهو األقل تطورًا والذي يحظى باهتمام أقل، 
ن ستتكون من دولة فيدرالية تضم ما بين أربعة إلى سبعة فإن اليم

ومجلس  197أقاليم، يكون في آٍل منها حكومة منتخبة ديمقراطيًا،
تشريعي، وسلطات إدارية واسعة والسيطرة على الموارد المحلية.  

 ليمااإلقوآما يرى أنصار هذه الفكرة فإن النظام الفيدرالي متعدد 
حكومة المرآزية ويمنح صالحيات سيوفر رقابة دستورية على ال

أوسع للكيانات المناطقية، في حين يحافظ على وحدة البالد.  وهذا ما 
يستجيب لمطالب الجنوبيين بوجود ضمانات دستورية لحكمهم المحلي 
ويطمئن الشماليين حول السالمة اإلقليمية للبالد.  وبهذا المعنى، فإن 

مال والجنوب، ويؤسس بدًال ذلك سيساعد في إزالة االنقسامات بين الش
على  198من ذلك مجموعة من مراآز القوة الجديدة داخل بلد واحد.

حل اإلقليمين سيعزز  أنالنقيض من ذلك، فإن هؤالء يخشون من 
  االختالفات المناطقية ويؤدي ال محالة إلى انفصال الجنوب.  

 ليمااإلقلة فيدرالية متعددة إقمسياسي بارز من أبين أوجز مبررات 
  على النحو التالي:

 الحل األخير للمشكلة الجنوبية،الفيدرالية نحن نريد أن تكون 
وليس أن نخلق مشاآل جديدة في المستقبل.  إذا آان هناك فيدرالية 
تتكون من إقليمين، فإن الشماليين سيرون في ذلك انفصاًال.  في 
حين أن النسخة الحالية من الوحدة فشلت، فإننا نريد المحافظة 

 

Peter Harris and Ben Reilly (eds.), Democracy and Deep-
Rooted Conflict: Options for Negotiators (Stockholm, 1998), 

p. 157.  اد، انظر ة واالتح ة، والكونفدرالي اش أوسع حول الفيدرالي .  لنق
Michael Burgess, “Federalism and Federation: A 
Reappraisal”, in M. Burgess and A.-G. Gagnon (eds.), 
Comparative Federalism and Federation: Competing 
Traditions and Future Directions (New York, 1993), pp. 
168-186; Daniel Elazar, “Contrasting Unitary and Federal 
Systems”, International Political Science Review, vol. 18 
(1997), pp. 237-251; and P. King, Federalism and 

Federation (London, 1982)..  
ر من           197 اليم أو أآث ة أق اليم أربع دد األق تطرح مقترحات وجود يمن متع

ع  ة الش يمن الديموقراطي ة ال ين جمهوري ي ب ام الثالث ب االنقس بية أجل تجن
دة)        ز، وإب والُحدي ن تع ًا م ون تقريب ط" (المك يمن األوس ابقة، و "ال الس

ة  رفيدالمتمثل في والمرتفعات الزيدية في الشمال.  ويعتقد أنصار الحل  الي
اليم تطرح نفس المشاآل         ةمتعدد ة أق د ثالث ي تعتم األقاليم بأن المقاربة الت

ا س     ين، أي أنه ة اإلقليم ا مقارب ي تطرحه اطر الت رص  والمخ ن ف تزيد م
ين       ة دولت ك بإقام ة وذل انفصال الجنوب وتعزز من خطوط التماس الطائفي

  في المناطق ذات األغلبية السنية ودولة في الشمال الزيدي (الشيعي).
اليم،          198 ددة األق ة متع اد ودول ق باالتح اش المتعل ة موجزة للنق لنظرة عام

 Mohammed bin Sallam, “Federalism, the shape ofانظر 
things to come?”, Yemen Times, 20 June 2011.  ة .  تمثل هذه المقال

يم  ل لل يم محتم ة لتقس ة: صعد خارط اليم فيدرالي ة أق ى خمس ، ة، حجةن إل
وف؛   ران والج ويطعم ت ومح نعاءالمحوي ا،  ذ، و، وص ار، والبيض م

ين و    أرب وشبوة، وأب ؛ الضالع   والُحديدة، وإب، وتعز، ولحج وعدن؛ وم
  .ةهروحضرموت والم

أوجدت الوحدة مصالح مشترآة لى الوحدة بشكل مختلف.  لقد ع
ولذلك فمن المستحيل تطبيق حل السودان في اليمن.  اليمنيون 
متشابكون ومختلطون اجتماعيًا، واقتصاديًا وثقافيًا.  إذا انفصل 
الجنوب [وهو ما ستشجع عليه الفيدرالية المكونة من إقليمين] فإن 

   199هذا سيؤدي إلى الحرب.

 مكون من إقليمين فيدرالينظام   .2

يتكون هذا البديل بشكل جوهري من إعادة تقسيم اليمن بين جمهورية 
الشعبية السابقة والجمهورية العربية اليمنية.   الديمقراطيةاليمن 

وضعوا خطة تفضي إلى هذه  2011المشارآون في اجتماع أيار/مايو 
ة للغاية تضم آيانين النتيجة فعليًا، متصورين حكومة فيدرالية ضعيف

إقليميين قويين.  أنصار هذا الخيار يدعون إلى دستور جديد يؤسس 
لبرلمان فيدرالي يتكون من مجلسين يحتويان على تمثيل متساٍو من 
آل إقليم في المجلسين األعلى واألدنى على حدٍ سواء ورئيس فيدرالية 

ومة منتخب له نائبان شمالي وجنوبي.  ويكون مطلوبًا من الحك
الفيدرالية توفير التمثيل المتساوي لإلقليمين في المناصب العليا، 
ويكون لكال اإلقليمين هيكلية حكومية ومستقلة وسيطرة آاملة على 

آما أن الخدمات األمنية والشرطة ستكون تحت   200الموارد المحلية.
  السيطرة اإلقليمية.

ل إقليم ينبغي ويعتقد أنصار هذا الخيار أن الحكومات المحلية داخل آ
أن تتمتع بسلطات واسعة.  وتتم إعادة هيكلة األمن العسكري والوطني 

على أساٍس فيدرالي، بعبارة أخرى توزيع المناصب بشكل متساٍو.  
فإن معظم أنصار هذا الحل يؤيدون  201وبوحي من النموذج السوداني،

  إجراء استفتاء على الوحدة بعد أربع أو خمس سنوات.

ر الفيدرالي المكون من إقليمين يكتسب مزيدًا من الدعم يبدو أن الخيا
هذا الخيار إلى أنه  أنصاريشير   202لدى شرائح واسعة من الجنوبيين.

 

ين،          199 ن أب ارز م ي ب ع سياس ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011تموز/يوليو 

ا 200 ى م ة إل دعو الخط ارات   ت ن العق ة م روة المكون ر الث ي: "تعتب يل
روات   نفط، والث ي تضم ال روات الت ة، والث ة والتنموي واألراضي الزراعي

ة  المعدنية والسمكية ملكًا آامًال لإلقليم.  ويدعم اإلقليمان ا لموازنة الفيدرالي
ة"، المرجع    طبقًا لنسبة متفق عليها، وينص عليها الدستور".  رؤية جنوبي

  السابق.
اير       201 انون الثاني/ين ي آ ع ف امل الموق الم الش اق الس ى  2005اتف أعط

ى    تفتاء عل ا اس نوات، يتبعه ت س دة س ًا لم ًا ذاتي ودان حكم وب الس جن
وب السودان بشكل    ، ص 2011االستقالل.  في آانون الثاني/يناير  وت جن

ه في       رة علي ساحق لصالح االستقالل، وهو وضع وضعت اللمسات األخي
  .2011تموز/يوليو 

ة تتكون من      202 ه فيدرالي في حين يشار إلى هذا الخيار بشكل عام على أن
ة          ئجز ة فيدرالي نح مكان ى م إن أنصاره يحرصون بشكل أساسي عل ين، ف

ة ال    يمن الديموقراطي ة ال ي جمهوري ابقة.  إذا أرادت  ألراض عبية الس ش
وًال.     المناطق الشمالية أن تقسم مناطقها أآثر من ذلك، فإن ذلك سيكون مقب

ون         ذا الحل يقول إن أنصار ه ال، ف بيل المث ة من    إعلى س ة مكون ن فيدرالي
ثالثة أجزاء، حيث تتكون األجزاء الثالثة من األراضي التي آانت تشغلها 

ة ال  يمن الديموقراطي ة ال ط"،   جمهوري يمن األوس ابقة، و "ال عبية الس ش
ة      والمرتفعات الشمالية، ستكون مقبولة أيضًا.  بصرف النظر عن الطريق
دراليًا        ًا في وب أن يشكل آيان التي سيقسم فيها الشمال أراضيه، ينبغي للجن
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 1994، وأن حرب عام 1990وألن الجنوب آان مستقًال قبل عام 
ألغت اتفاقات الوحدة األصلية، فإن سكانه يحتفظون بحق إعادة 

ويرون في هذا الخيار الوحيد  التفاوض على عالقتهم مع صنعاء. 
المقبول حيث أنه يضمن دستوريًا للجنوب حق السيطرة على موارده 

أولئك الذين يعتقدون بالحاجة إلى والمحافظة على هويته وثقافته.  
ترك االتحاد وينبغي أن يمنح االستفتاء يجادلون بأن من حق الجنوب 

ن لمنح الوحدة فرصة في المستقبل، إال أنهم مستعدوخيار القيام بذلك 
في هذا اإلطار الفيدرالي.  إن دعاة الفيدرالية المكونة من  أخيرة

إقليمين والتي يتبعها استفتاء يصورون ذلك على أنه الحد األدنى الذي 
  203الجنوب ويجادلون بأن البديل الوحيد لذلك هو االنفصال.سيقبل به 

يجتذب أنصار  ويزعم هؤالء بأن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن
   204االنفصال في معسكر البيض نحو حل وسط.

على  منفتحونبعض الذين يدعمون هذا الخيار يزعمون بأنهم 
استمرار الوحدة ويعبرون عن الثقة بأنه إذا تم تنفيذ هذا النموذج من 
الفيدرالية بشكل سليم، فإن الجنوبيين سيصوتون على المحافظة على 

قائد بارز من أبين يصر على أن دولة واحدة في االستفتاء.  
ين ليست خطوة نحو االنفصال.  إذا عمل ئ"الفيدرالية المكونة من جز

الشمال والجنوب معًا بطريقة جيدة وحصل الجنوبيون على حقوقهم، 
فلن يكون هناك مشكلة في المستقبل.  يمثل االستفتاء على الوحدة 

ي بنموذج مشابه ضمانة للجنوبيين بأنهم ال يستبدلون النظام الحال
  205للحكم".

رغم ذلك، فإن ما يتطلبه الجنوب آي يختار الوحدة يمثل عتبة مرتفعة 
وربما غير قابلة للتحقق.  طبقاً ألحد نشطاء الحراك الشباب، إذا طور 
سكان الشمال دولة مدنية، وتخلصوا من القبلية ووفروا األمن في 

".  آخرون يعترفون مناطقهم، فإن الجنوبيين قد يختاروا قبول الوحدة
صراحة بأن هذه مجرد خطوة نحو االنفصال.  إنهم يؤيدون فيدرالية 
مكونة من إقليمين ألن االستقالل الفوري سيكون غير عملي لعدد من 
األسباب.  وتتضمن هذه األسباب حقيقة أن االستقالل يفتقر إلى الدعم 

قة أن الدولي وال يحظى باإلجماع بين الجنوبيين، إضافة إلى حقي
الجنوب ال يمتلك الهيكليات المؤسساتية الضرورية إلدارة دولة مستقلة 

  في الوقت الحاضر.

ثمة فهم بأن الخيار الفيدرالي المكون من إقليمين سيمنح الجنوبيين 
من لحج شرح  أحد الرجال القبليينالوقت الكافي للتحضير لالستقالل.  

ينبغي أن  جراء استفتاء.  الذلك قائًال، "أنا أؤيد الفيدرالية ومن ثم إ
نسعى إلى االنفصال مباشرة ألن ذلك غير واقعي وغير عملي.  ليس 
لدينا مؤسسات الدولة وليس لدينا قادة متفق عليهم.  ليس لدينا اقتصاد 

 

اهرة،         در العطاس، الق ا مجموعة األزمات مع حي منفصًال.  مقابلة أجرته
  .2011تموز/يوليو  17
ادة والنشطاء      مقاب 203 الت أجرتها مجموعة األزمات مع مجموعة من الق

اهرة،       د، الق ر محم ي ناص اس وعل در العط يهم حي ن ف وبيين بم  17الجن
و  دن، 2011تموز/يولي ات، ع س ق راك، مجل ار الح ن أنص ة م ؛ وثالث

و  تقلين،  2011حزيران/يوني راك والمس ار الح ن أنص ة م ؛ ومجموع
  .2010حزيران/يونيو 

ابالت أج 204 اع     مق روا اجتم خاص حض ع أش ات م ة األزم ا مجموع رته
  .2011القاهرة، القاهرة، تموز/يوليو 

و       205 ين، تموز/يولي ارز من أب د ب مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع قائ
2011.  

فّعال.  نحن بحاجة للوقت لتطوير هذه األشياء، وأولئك الذين يقولون 
   206ها ُسذج".أن بوسعنا بناء دولة مستقلة بين ليلة وضحا

  االنفصال  د.

يتمثل الخيار األخير في االنفصال الفوري.  يتصور أنصار هذا 
 أراضيوفيدرالية على  ديمقراطيةالخيار إقامة دولة مستقلة، 

الشعبية السابقة.  ومن وجهة نظرهم فإن  الديمقراطيةجمهورية اليمن 
رير الوحدة لم تفشل فقط، بل إن للجنوب حق غير قابل للتصرف بتق

المصير وفورًا.  ويعتقدون بأن  جذر المشكلة ال يكمن في النظام 
الحالي وال في هيكلية الدولة بل في هيمنة ثقافة ونظام الشمال.  طبقًا 
ألحد أنصار هذا الخيار من حضرموت، "لو آان الشيطان شخصًا، 
فإن تغيير ذلك الشخص سيحل المشكلة.  لكن المشكلة هي في النظام 

لقوانين، والدستور والثقافة.  لقد غير الشماليون العديد من ا –بأسره 
   207األشخاص، إال أن مشاآلهم باقية".

أحد أعضاء حرآة تقرير المصير عبر عن رأي مماثل لكن بوضوح 
أآبر قائًال، "الجنوب ليس مختبرًا للتجارب السياسية.  لقد فشلت 

ينبغي أن   الوحدة، وإن الحديث عن استمرار الوحدة مضيعة للوقت.
من هذا المنظور، فإن   208ينفصل الجنوب بشكل آامل وفوري".

ال يمكن أن يكون لصالح  –منها أقل تماسكًا  ًاحتى نوع –الوحدة 
الجنوب، ألن أي نظام مستقبلي في صنعاء ال بد وأن يكون له نفس 
"الذهنية القبلية" لنظام صالح وسيسعى دون شك للهيمنة على 

بعض شرائح  فير، الذي يحظى بالشعبية هذا الخيا 209الجنوب.
الحراك، يعتبر خطًا أحمر بالنسبة لمعظم الشماليين وآذلك بالنسبة 

  للعديد من الجنوبيين.

  تقييم الخيارات  هـ.

المجموعات التي تدعي بصرف النظر عن وجود عدد آبير من 
التحدث باسم "شعب الجنوب"، فإن من المستحيل عمليًا قياس الدعم 

لهذه الخيارات األربعة.  آما تم شرحه في هذا التقرير، فإن المحلي 
الروايات والرؤى تختلف وتتفاوت بشكل آبير بين الجنوبيين.  رغم 
ذلك، ثمة عددٌ من العوامل الواضحة.  أوًال، هناك اتفاق شبه آامل في 
الجنوب حول فشل الهيكلية الحالية للوحدة وحول ما نتج عن ذلك من 

و حكم ذاتي يتميز بتقاسم أآثر عدالة للموارد، وقدٍر حاجة للتحرك نح
أآبر من المشارآة وتعزيز الحكم المحلي.  ثانيًا، في حين أن من غير 

أي خيار يفضله الجنوبيون، يمكن القول إن األغلبية الساحقة المؤآد 
يدعمون  –بمن فيهم المتحدرين من "اليمن األوسط"  –من الشماليين 

ظ على وحدة البالد.  زد على ذلك أن شريحة الخيارات التي تحاف

 

دن،        206 ج، ع ن لح ي م ل قبل ع رج ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته مقابل
  .2011حزيران/يونيو 

ع     207 ات م ة األزم ا مجموع ة أجرته وري   مقابل ال الف اة االنفص د دع أح
  .2011الحضارنة، صنعاء، نيسان/إبريل 

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عضو في حرآة تقرير المصير،   208
  .2011عدن، حزيران/يونيو 

مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أعضاء في الحراك، تشرين         209
  .2011الثاني/نوفمبر، نيسان/إبريل، وحزيران/ يونيو 
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آبيرة من الشماليين ستكون مستعدة على األرجح لشن حرب لضمان 
  بقاء الجنوب داخل االتحاد.

استمرار الحكومة  –وهذا يشير بقوة إلى أن الخيارين األول واألخير 
سيمثالن مخاطرات جّدية باندالع  –المرآزية واالنفصال الفوري 

الخيار األول سينكر على الجنوبيين مطالبهم   صراٍع  عنيف.
المشروعة بقدر أآبر من المشارآة والسيطرة على مواردهم المحلية، 
وآذلك حماية هويتهم وثقافتهم المحلية.  أما الخيار األخير فإنه لن 
يغضب الشماليين فقط، بل العديد من الجنوبيين الذين يفضلون بقوة 

  .ربشبه المؤآد أن ُيفضي إلى الح اإلصالح في سياق الوحدة؛ ومن

الخيارات األخرى تستحق قدرًا أآبر من النقاشات والمفاوضات 
المستفيضة من أجل التغلب على مختلف المخاوف.  في الوقت 

ثل خطوة مالراهن، يعتقد آثيرون بأن فيدرالية تتكون من إقليمين ت
 نحو االنفصال النهائي؛ وفي نفس السياق، فإن أنصار الحراك
يرفضون إقامة حكم محلي أقوى، حتى في ظل حكومة مرآزية أآثر 
ديمقراطية وتمثيًال، ألنهم مقتنعون بأنها ال تحترم حقوقهم.  يمكن 
لشكل ما من الفيدرالية متعددة األقاليم أن يمثل تسوية أآثر عملية 

  واستدامًة؛ وبالتالي ينبغي أن تتم مناقشتها وتفصيلها بشكل أوضح.

VIII.  الصةالخ  

لقد حسنت التطورات األخيرة من احتماالت إيجاد تسوية سلمية 
عدم التحرك.  لقد آان  جنوبية.  إال أنها رفعت أيضاً من آلفةاللقضية ل

أحد النواتج الثانوية للربيع اليمني وجود دعم متزايد لشكل من أشكال 
 يتراوح بين فيدرالية تتكون من إقليمين إلى ترتيب يضم –الفيدرالية 
بين شرائح هامة في الشمال والجنوب على حدٍ سواء. في  –عدة أقاليم 

حين أنه ليس من السهل تحقيق ذلك، فإن قيام حوارٍ شامل وجدي حول 
هذه الخيارات من شأنه أن ُيفضي إلى حصيلة ُمرضية ودائمة بالنسبة 
لجميع األطراف.  إن الشروع في عملية سياسية انتقالية سيمثل الخيار 

  ل لمعالجة المظالم الجنوبية بشكل سلمي.األفض

أما البديل فينذر بمخاطر جمة.  في غياب تغيير النظام، فإن مخاطر 
تصاعد العنف في الجنوب تبدو آبيرة.  وتبقى الرغبة في االستقالل 

 تردتويمكن أن تصبح أقوى إذا استمر الوضع الراهن أو إذا ؛  قوية
ملة.  وبالمقابل، فإن من شأن األوضاع في الشمال إلى حرب أهلية شا

االنفصال أن ُيفضي إلى صراٍع حدودي أآثر دموية مع لجوء 
الشماليين (وربما بعض الجنوبيين أيضًا) إلى الحرب للمحافظة على 

  وحدة البالد.

يبذلون مساعيهم على المسارين في الوقت الراهن، يبدو أن الجنوبيين 
قبل البعض ونحو االنفصال  الدفع نحو الفيدرالية من –في اآلن ذاته 

من قبل آخرين.  أما أي الخيارين سينتصر في المحصلة فإنه سيتحدد 
من خالل التطورات السياسية في صنعاء.  على حد تعبير علي سيف 
حسن، وهو ناشط في المجتمع المدني، فإن، "الفيدرالية واالنفصال 

ثر صعوبة ألنه هما الخياران الموجودان حاليًا، إال أن تحقيق األول أآ
قابل لإلنجاز من خالل الحوار الناجح فقط.  في حال غياب الحوار، أو 

  210إذا فشل الحوار، فإن النتيجة ستكون االنفصال".

سيتطلب تمهيد الطريق نحو حواٍر ناجح حول القضية الجنوبية عدة 
خطوات أساسية. ينبغي على جميع المعنيين، بما في ذلك الحزب 

 رسميًا بأهمية القضية الجنوبية وااللتزام بتسويةالحاآم، االعتراف 
عادلة لتلك القضية من خالل المفاوضات.  من شأن مثل هذا االلتزام، 
خصوصًا إذا آان جزءًا من اتفاق انتقالي أوسع، أن يعزز من مكانة 

األآثر براغماتية.  آثيرًا ما يذهب أنصار الحراك إلى أبعد من  القوة
 "الشمال" و ما ُيسمى نفصل للمحادثات بين ماذلك ويطالبون بمسار م

وهذا غير عملي وغير   211يسمى "الجنوب" حول القضية الجنوبية.
هذا إضافة إلى صعوبة تحديد من هو جنوبي، آما سبقت  مرغوب به؛

من صوٍت جنوبي موحد.  بموجب مقاربة الحراك،  اإلشارة، فإنه ما
يؤيدون اإلصالح في الذين ليس من الواضح ما إذا آان الجنوبيون 

  212إطار دولة موحدة سيحظون بمقعد على الطاولة.

 

ي سيف حسن، صنعاء،       مقا 210  24بلة أجرتها مجموعة األزمات مع عل
  .2011حزيران/يونيو 

دن،    211 راك، ع ع أنصار الح ات م ة األزم ا مجموع ابالت أجرته  26مق
  .2011نيسان /إبريل  26و  24، 23آانون الثاني/يناير، 

يقدم أنصار الحراك أجوبة مختلفة عندما يطلب إليهم تحديد من سيمثل  212
د     الجنوب.  معظ ي لتحدي وبي داخل مهم يقولون أن ثمة حاجة إلى حوار جن

د نشطاء  ه.  أح ي تعريف بعض إقصائي ف وبيين".  إال أن ال ين الجن "الممثل
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في الحد األدنى، ينبغي لألطراف أن تمنح األولوية للقضية الجنوبية 
يضًا آجزٍء أفي سياق حواٍر وطني أوسع ومعالجتها بشكل منفصل و
ئن الجنوبيين ممن رزمة أآبر من اإلصالحات.  من شأن هذا أن يط

اوفهم ستعالج في مرحلة مبكرة ولن تضيع في بأن مخ المتشككين
  التي تواجه اليمن. ةخضم التحديات العديد

آما أن على الجنوبيين االستمرار في حوارهم الداخلي بين جميع 
في حين أن من غير األطراف السياسية واأليديولوجية والمناطقية.  

رًا المحتمل التوصل إلى إجماع، فإن هذه النقاشات يمكن أن تلعب دو
محورياً سواء في تحديد الرؤى التي ينبغي تمثيلها في أي حوار وطني 
مستقبلي أو في توضيح الخيارات المعقدة، بما في ذلك النماذج 

  المختلفة للخيارات الفيدرالية.

ال يمكن أليٍ من هذا، بالطبع، أن يحدث دون التوصل إلى اتفاق سريع 
وتنفيذ هذه الخطة.  بالنسبة على خطة انتقالية للنظام السياسي بمجمله 

لليمنيين وغير اليمنيين على حٍد سواء ممن لهم مصلحة في تسوية 
تصعيد الضغوط لاألولوية عطى القضية الجنوبية سلميًا، ينبغي أن ت

على النظام والجماعات المعارضة للتوصل إلى تفاهم حول عملية 
لالعتقاد بأن  ، فإن ثمة أسبابًا عديدةانتقال سياسية وتنفيذه.  وإّال

الدعوات إلى االنفصال ستصبح أقوى، وآذلك للتخوف من مزيٍد من 
  االضطرابات وعدم االستقرار في الجنوب.

2011تشرين األول/أآتوبر  20صنعاء/بروآسل،   

 

ارج     ل وخ راك داخ ون الح ي أن يك ائًال: "ينبغ رح ق دن ش ي ع راك ف الح
ع        الفون م ون المتح وار.  الجنوبي ي الح وبي ف رف الجن ثًال للط بالد مم ال

بعض مع اإلصالح، إال     النظام الحالي قلة اك ال ، وهم فاسدون.  آما أن هن
ون      ؤالء الجنوبي المية.  ه ة إس دون دول م يري رًا، وه يس آبي ددهم ل أن ع
ا مجموعة     ة أجرته ينبغي أن يشارآوا إلى جانب الطرف الشمالي".  مقابل

ى    2011نيسان/إبريل  26األزمات، عدن،  ؤدي إل د ي .  هذا المنظور المقي
يء إ  ام ويس ن      االنقس دًال م الح ب دعمون اإلص ذين ي وبيين ال ى الجن ل

  االنفصال.
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 آ الملحق
 

 اليمن ةطارخ
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  الملحق ب
 

 مسرد باألسماء
  

  
الشيخ البارز  – عبد اهللا بن حسين األحمر

م اتحاد قبائل حاشد ومؤسس الراحل وزعي
  اإلصالح.

القائد العسكري  – علي محسن األحمر
الوثيق حليف الللفرقة الشمالية الشرقية و

للرئيس صالح.  انشق علي محسن 
لالنضمام إلى االنتفاضة في أواسط 

ام ، ما أدى إلى انقس2011آذار/مارس 
الجيش بين القوات الموالية والمناوئة 

ة الرئيس صالح وال لصالح.  يتحدر من قري
تربطه صلة قرابة بعائلة عبد اهللا بن حسين 

  األحمر.

الرئيس السابق  – علي ناصر محمد
لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهو 

من محافظة أبين.  يعتبر حاليًا أحد القادة 
الجنوبيين البارزين في الخارج ويدعم فكرة 

 متبوعآيان فيدرالي يتكون من إقليمين، 
ستفتاء على استقالل الجنوب خالل أربع اب

  أو خمس سنوات.

رئيس جمهورية اليمن  – علي سالم البيض
الوحدة عام حتى  الديمقراطية الشعبية

ونائب رئيس الجمهورية اليمينة  1990
خالل المرحلة االنتقالية.  وهو حاليًا إحدى 

شخصيات البارزة في المعارضة في لا
الفوري المنفى ويدعو إلى االستقالل 

  للجنوب.

ض من ممزيج غا – أنصار الشريعة
المتشددين، ومقاتلي القاعدة األجانب 

.  ي القاعدة في جزيرة العربوأعضاء ف
استولت الجماعة على عدة بلدات في 

، بما في 2011محافظة أبين في أواخر عام 
ذلك العاصمة زنجبار.  في مطلع 

أيلول/سبتمبر زعمت الحكومة أنها 
نجبار، لكن إلى حين آتابة أخرجتهم من ز

  هذا التقرير ال زالت المعارك مستمرة.

تشكلت في  – القاعدة في جزيرة العرب
من اندماج بين  2009آانون الثاني/يناير 

في   رعي القاعدة في السعودية واليمن.ف
الجنوب، تنشط بوجه خاص في محافظات 

  أبين، و شبوة وحضرموت.

آم في حاالحزب ال – المؤتمر الشعبي العام
اليمن، وهو عبارة عن مظلة واسعة أقرب 
إلى آلية لتوزيع الرعاية والمحسوبية منها 

إلى الحزب السياسي الذي يستند إلى 
  أيديولجية وإطار سياسي واضحين.

أحد األبناء العشرة للشيخ  – حميد األحمر
الراحل عبد اهللا بن حسين األحمر، وهو 
عضو مجلس شورى اإلصالح، ورجل 

النتفاضة عام ثري وممّول نشط أعمال 
معارض بارز لنظام صالح، حميد .  2011

رغم أنه وعائلته هم من الحلقة الداخلية 
  للنظام منذ وقت طويل.

الجناح المسلح  – حرآة تقرير المصير
للحراك الجنوبي.  تأسست مباشرة بعد 

، وتبدو أآثر 1994الحرب األهلية عام 
وحسب ولحج،  الضالعنشاطًا في محافظتي 

معظم التقديرات اليتجاوز عدد مقاتليها 
  بضع مئات.

بدأ الحراك في عام  – الجنوبيالحراك  
آحرآة احتجاج شعبية لإلصالح في  2007

أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية 
بات  2009الشعبية السابقة.  بحلول عام 

من الواضح أنها حرآة شعبية تتبنى الدفاع 
الحرآة بتنظيم  تتميزعن استقالل الجنوب.  

غير مترابط وبالتنوع الداخلي والمرونة.  
يبدو أنها تتكون من خمس منظمات رئيسية 

في اليمن هي مجلس الحراك السلمي 
لتحرير الجنوب، والتجمع الوطني األعلى 

  الستقالل الجنوب والحزب األخضر.
األآبر ويبدو أن المنظمة األولى هي 

ي من واألآثر نفوذًا وتتكون بشكل أساس
القادة الحاليين والسابقين للحزب االشتراآي 

اليمني.  يرتبط العديد من األشخاص 
بالحراك آحرآة وليس آمنظمة.  ويعتبر 

علي سالم البيض، وعلي ناصر محمد 
  وحيدر العطاس أبرز قادتها في المنفى.

سياسي وتكنوقراطي  – حيدر العطاس
يمني جنوبي بارز آان رئيسًا لجمهورية 

لديمقراطية الشعبية السابقة بين اليمن ا
وأول رئيس وزراء  1990و  1986عامي 

وهو حاليًا أحد القادة للجمهورية اليمنية.  

الجنوبيين في المنفى يؤيد فكرة آيان 
فيدرالي يتكون من إقليمين يتبعه استفتاء 

على استقالل الجنوب خالل أربع إلى 
  خمس سنوات.

هو التجمع اليمني لإلصالح  – اإلصالح
ى أحزاب المعارضة.  تأسس بعيد وأق

عبد اهللا بن من قبل الشيخ 1990الوحدة عام 
المجموعات  حسين األحمر ويضم عددًا من

بما في ذلك رجال  واالتجاهات المتقاطعة،
وأعضاء جماعة  ،القبائل، ورواد األعمال

اإلخوان المسلمين الوسطية والسلفيين 
  المتشددين.

يتكون من خمسة ائتالف  – اللقاء المشترك
أحزاب معارضة هي اإلصالح، والحزب 

االشتراآي اليمني، والحزب الوحدوي 
الشعبي الناصري، والحق، واتحاد القوى 

واألحزاب الثالثة األخيرة تمتلك الشعبية.  
قواعد شعبية محدودة أو ال قواعد شعبية 

لها.  الحق واتحاد القوى الشعبية هما 
االئتالف .  تشكل حزبان زيديان صغيران

  لتحدي المؤتمر الشعبي العام. 2002عام 

 -جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
1970 - 1990.  

هو واحدة   - التجمع الديمقراطي الجنوبي
من مجموعتين تدعمان الحراك في خارج 

اليمن، وبشكل أساسي في المملكة المتحدة، 
والواليات المتحدة، والصين، وماليزيا، 

إلى ستراليا.  وهو يدعو وإندونيسيا وأ
  االستقالل الفوري للجنوب.

- 1962 – الجمهورية العربية اليمنية
1990.  

هو ما تبقى  –الحزب االشتراآي اليمني 
من الحزب الحاآم لجمهوية اليمن 

الديمقراطية الشعبية السابقة؛ وهو منقسم 
وضعيف وال يتمتع سوى بدعم شعبي 

  محدود.
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 جالملحق 
  

 مات الدوليةاألز مجموعةحول 
 

 

مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة 
موظفاً في خمس قارات  130غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 

يعملون من خالل التحليل الميداني ومستوى عال من االلتزام من أجل 
 منع وحل النزاعات الخطيرة.

حيث يتم .  الميداني يقوم أسلوب مجموعة األزمات على أساس البحث
وضع فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول التي 
.  يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث نزاع عنيف

وبناء على معلومات وتقييمات من الميدان تقوم بإعداد تقارير تحليلية 
آما   .تتضمن توصيات عملية موجهة إلى آبار صناع القرار الدوليين

 وهي نشرة شهرية منآرايسيز ووتش تقوم مجموعة األزمات بنشر 
اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع 

يتم توزيع تقارير .  جميع حاالت النزاع األهم أو المتوقعة في العالم
وبيانات مجموعة األزمات بشكل واسع من خالل البريد اإللكتروني 

المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، بما في ذلك إلى 
وهي في نفس الوقت متوافرة على الموقع 

www.crisisgroup.org  . تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع
الحكومات واألطراف التي تؤثر على الحكومات، بما في ذلك 
اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األزمات وحشد التأييد 

  ها بشأن السياسات.لتوصيات

الذي يضم شخصيات بارزة في  –إن مجلس مجموعة األزمات 
يعمل بشكل  –مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم 

مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه 
ويترأس مجلس األمناء في مجموعة .  آبار صناع السياسات في العالم

آل من المفوض األوربي السابق للعالقات الخارجية  األزمات
آما أن .  آريستوفر باتن والسفير األمريكي السابق توماس بيكيرينغ

هي  2009رئيسة هذه المجموعة ومديرتها التنفيذية منذ تموز/يوليو 
لويز آربر، الرئيسة السابقة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة 

ة اإلدعاء العام في المحكمتين الدوليتين لألمم المتحدة، ورئيس
 الخاصتين بيوغسالفيا السابقة ورواندا.

يتواجد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروآسل، آما 
توجد آبرى المكاتب التابعة لها في واشنطن العاصمة (حيث تتواجد 

آما يوجد مكتب أصغر .  المجموعة آكيان قانوني) وفي نيويورك
وتشّغل .  في لندن إضافة إلى مكاتب ارتباط في موسكو وبكين حجمًا

هذه المنظمة حاليًا تسعة مكاتب إقليمية (في بيشكيك، وبوغوتا، 
وداآار، وإسالم أباد، وإسطنبول، وجاآرتا، ونيروبي، وبريستينا 

آما أن لها تمثيًال ميدانيًا محليًا في ثمانية عشر موقعًا .  وتبليسي)
ي أبوجا، وباآو، وبانكوك، وبيروت، والقاهرة، إضافيًا آخر (ف

وآولومبو، ودمشق، وديلي، والقدس، وآابل، وآاتمندو، وآينشاسا، 
أوبرينس، وبريتوريا، وسراييفو، وسيؤول -وأوغادوغو، وبورت

منطقة لنزاع  60وتغطي مجموعة األزمات حاليًا حوالي .  وطهران)
ي إفريقيا بوروندي، ويشمل ذلك ف.  قائم أو محتمل في أربع قارات

والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وساحل العاج، 
-وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا

بيساو، وآينيا، وليبيريا، ونيجيريا، ورواندا، وسيراليون، والصومال، 
شمل في آسيا آما ي.  وجنوب إفريقيا، والسودان، وأوغندا، وزمبابوي

أفغانستان، وبنغالديش، وبورما/ميانامار، وإندونيسيا، وآشمير، 
وآازاخستان، وقرغيزستان، ونيبال، وآوريا الشمالية، والباآستان، 
والفلبين، وسيريالنكا، ومضيق تايوان، وطاجيكستان، وتايالند، 

أما في أوربا فيشمل .  وتيمور الشرقية، وترآمانستان وأوزبكستان
ا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وجورجيا، أرميني

وآوسوفو، ومقدونيا وروسيا (شمال القوقاز)، وصربيا، وترآيا، 
بينما يشمل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا آًال من .  وأوآرانيا

-الجزائر، ومصر، ودول الخليج، وإيران، والعراق، وإسرائيل
ويشمل في .  وسورية واليمنفلسطين، ولبنان، والمغرب، والسعودية، 

أمريكا الالتينية والكاريبي آًال من بوليفيا، وآولومبيا، وإآوادور، 
 وغواتيماال، وهاييتي وفنزويال.

وتحظى مجموعة األزمات بتبرعات من الحكومات والمؤسسات 
وحاليًا تقَدم التبرعات من .  الخيرية والشرآات والمتبرعين األفراد

كومية التالية: الوآالة األسترالية للتنمية الدولية، الدوائر والوآاالت الح
ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية، ووآالة التنمية 
النمساوية، ووزارة الخارجية البلجيكية، والوآالة الكندية للتنمية 
الدولية، والمرآز الكندي للبحوث والتنمية الدولية، ووزارة الشؤون 

دولية الكندية، ووزارة الخارجية التشيكية، الخارجية والتجارة ال
ووزارة الخارجية الملكية الدنمارآية، ووزارة الخارجية الهولندية، 
ووزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية الفرنسية، ووزارة 
الخارجية األلمانية االتحادية، ومؤسسة إيد االيرلندية، والوآالة 

رة ليختنشتاين، ووزارة خارجية اليابانية للتعاون الدولي، وإما
اللوآسمبورغ، والوآالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية 
الملكية النرويجية، ووزارة الخارجية السويدية، ووزارة الخارجية 
االتحادية السويسرية، ووزارة الخارجية الترآية، ووزارة خارجية 

ية الدولية في المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة التنم
ومجلس األبحاث االقتصادية واالجتماعية في المملكة المتحدة، 

 والوآالة األمريكية للتنمية الدولية.

أما المتبرعون من المؤسسات والقطاع الخاص الذين يقدمون دعمًا 
سنوياًُ و/أو إسهامات إلى صندوق مجموعة األزمات "تأمين 

دوق العالم األفضل، ومؤسسة آارنيغي في فيشملون صن المستقبل"
نيويورك، ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت، وهيومانيتي يونايتيد، 
وصندوق هنت ألتيرناتيف، وجويش وورلد ووتش، ومؤسسة آيمزي، 
ومؤسسة آوريا، ومؤسسة جون دي وآاثرين تي ماآارثر، ومعهد 
، أوبن سوسايتي، ومؤسسة فيكتور بينتشوك، ومؤسسة رادآليف

 وسيغريد روزينغ تراست، وصندوق روآفيلير براذرز، وفيفا ترست.

  2011 أآتوبر/تشرين األول
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 2008منذ عام األزمات عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا مجموعةتقارير وإحاطات 
  

Arab-Israeli Conflict 
Ruling Palestine I: Gaza Under Hamas, 
Middle East Report N°73, 19 March 2008 
(also available in Arabic). 
Lebanon: Hizbollah’s Weapons Turn 

Inward, Middle East Briefing N°23, 15 
May 2008 (also available in Arabic). 

The New Lebanese Equation: The Chris-
tians’ Central Role, Middle East Report 
N°78, 15 July 2008 (also available in 
French). 

Ruling Palestine II: The West Bank Model, 
Middle East Report N°79, 17 July 2008 
(also available in Arabic). 

Round Two in Gaza, Middle East Briefing 
N°24, 11 September 2008 (also available 
in Arabic). 

Palestine Divided, Middle East Briefing 
N°25, 17 December 2008 (also available 
in Arabic). 

Ending the War in Gaza, Middle East 
Briefing N°26, 05 January 2009 (also 
available in Arabic and Hebrew). 

Engaging Syria? Lessons from the French 
Experience, Middle East Briefing N°27, 
15 January 2009 (also available in 
Arabic and French). 

Engaging Syria? U.S. Constraints and 
Opportunities, Middle East Report N°83, 
11 February 2009 (also available in 
Arabic). 

Nurturing Instability: Lebanon’s Pales-
tinian Refugee Camps, Middle East 
Report N°84, 19 February 2009 (also 
available in Arabic and Hebrew). 

Gaza’s Unfinished Business, Middle East 
Report N°85, 23 April 2009 (also avail-
able in Hebrew and Arabic). 

Lebanon’s Elections: Avoiding a New 
Cycle of Confrontation, Middle East 
Report N°87, 4 June 2009 (also available 
in French). 

Israel’s Religious Right and the Question of 
Settlements, Middle East Report N°89, 
20 July 2009 (also available in Arabic 
and Hebrew). 

Palestine: Salvaging Fatah, Middle East 
Report N°91, 12 November 2009 (also 
available in Arabic). 

Reshuffling the Cards? (I): Syria's Evolving 
Strategy, Middle East Report N°92,  
14 December 2009 (also available in 
Arabic). eshuffling the Cards? (II): 
Syria’s New Hand, Middle East Report 

N°93, 16 December 2009 (also available 
in Arabic). 

Tipping Point? Palestinians and the Search 
for a New Strategy, Middle East Report 
N°95, 26 April 2010 (also available in 
Arabic and Hebrew). 

Lebanon’s Politics: The Sunni Community 
and Hariri’s Future Current, Middle 
East Report N°96, 26 May 2010 (also 
available in Arabic). 

Drums of War: Israel and the “Axis of 
Resistance”, Middle East Report N°97, 
2 August 2010 (also available in Hebrew 
and Arabic). 

Squaring the Circle: Palestinian Security 
Reform under Occupation, Middle East 
Report N°98, 7 September 2010 (also 
available in Arabic and Hebrew). 

Nouvelle crise, vieux démons au Liban: les 
leçons oubliées de Bab Tebbaneh/Jabal 
Mohsen, Middle East Briefing N°29, 14 
October 2010 (only available in French). 

Trial by Fire: The Politics of the Special 
Tribunal for Lebanon, Middle East 
Report N°100, 2 December 2010. 

Gaza: The Next Israeli-Palestinian War?, 
Middle East Briefing N°30, 24 March 
2011 (also available in Hebrew and 
Arabic). 

Radical Islam in Gaza, Middle East/North 
Africa Briefing N°104, 29 March 2011 
(also available in Arabic and Hebrew). 

Palestinian Reconciliation: Plus Ça 
Change, Middle East Report N°110, 20 
July 2011 (also available in Arabic and 
Hebrew). 

North Africa 
Egypt’s Muslim Brothers: Confrontation or 

Integration, Middle East/North Africa 
Report N°76, 18 June 2008 (also avail-
able in Arabic). 

Popular Protest in North Africa and the 
Middle East (I): Egypt Victorious?, 
Middle East/North Africa Report N°101, 
24 February 2011 (also available in 
Arabic). 

Soulèvements populaires en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie 
tunisienne, Middle East/North Africa 
Report N°106, 28 April 2011.  

Popular Protest in North Africa and the 
Middle East (V): Making Sense of Libya, 
Middle East/North Africa Report N°107, 
6 June 2011 (also available in Arabic). 

Popular Protest in North Africa and the 
Middle East (VII): The Syrian Regime’s 
Slow-motion Suicide, Middle East 
Report N°109, 13 July 2011 (also 
available in Arabic).  

Iraq/Iran/Gulf 
Iraq’s Civil War, the Sadrists and the 

Surge, Middle East Report N°72, 7 
February 2008 (also available in Arabic). 

Iraq after the Surge I: The New Sunni 
Landscape, Middle East Report N°74, 
30 April 2008 (also available in Arabic). 

Iraq after the Surge II: The Need for a New 
Political Strategy, Middle East Report 
N°75, 30 April 2008 (also available in 
Arabic). 

Failed Responsibility: Iraqi Refugees in 
Syria, Jordan and Lebanon, Middle East 
Report N°77, 10 July 2008 (also 
available in Arabic). 

Oil for Soil: Toward a Grand Bargain on 
Iraq and the Kurds, Middle East Report 
N°80, 28 October 2008 (also available in 
Arabic and Kurdish). 

Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or 
Cooperation?, Middle East Report N°81, 
13 November 2008 (also available in 
Arabic, Kurdish and Turkish). 

Iraq’s Provincial Elections: The Stakes, 
Middle East Report N°82, 27 January 
2009 (also available in Arabic). 

Yemen: Defusing the Saada Time Bomb, 
Middle East Report N°86, 27 May 2009 
(also available in Arabic). 

U.S.-Iranian Engagement: The View from 
Tehran, Middle East Briefing N°28,  
2 June 2009 (also available in Farsi and 
Arabic). 

Iraq and the Kurds: Trouble Along the 
Trigger Line, Middle East Report N°88, 
8 July 2009 (also available in Kurdish 
and Arabic). 

Iraq’s New Battlefront: The Struggle over 
Ninewa, Middle East Report N°89,  
28 September 2009 (also available in 
Kurdish and Arabic). 

Iraq’s Uncertain Future: Elections and 
Beyond, Middle East Report N°94, 25 
February 2010 (also available in Arabic). 

Loose Ends: Iraq’s Security Forces 
between U.S. Drawdown and With-
drawal, Middle East Report N°99, 26 
October 2010 (also available in Arabic). 
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Popular Protest in North Africa and the 

Middle East (II): Yemen between 
Reform and Revolution, Middle East 
Report N°102, 10 March 2011(also 
available in Arabic). 

Iraq and the Kurds: Confronting 
Withdrawal Fears, Middle East Report 
N°103, 28 March 2011 (also available in 
Arabic and Kurdish). 

Popular Protests in North Africa and the 
Middle East (III): The Bahrain Revolt, 
Middle East Report N°105, 04 April 
2011(also available in Arabic). 

Failing Oversight: Iraq’s Unchecked 
Government, Middle East Report N°113, 
26 September 2011 
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